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Brtnice
www.brtnice.cz
Mûstsk˘ úﬁad, nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice
tel. 567 571 711, fax: 567 571 712
e-mail: meu@brtnice.cz
Expozice Josef Hoffman
nám. Svobody 263, 588 32 Brtnice
tel. 567 216 128, fax: 567 216 319
e-mail: hoffmann@brtnice.cz

historie
Mûsteãko Brtnice leÏí v údolí ﬁíãky Brtnice, na komunikaci
Jihlava - Tﬁebíã. Název mûsta je odvozen od míst, kde stávaly
vãelíny = brtû. AÏ do tﬁicetileté války byla Brtnice jedním z nejbohat‰ích mûsteãek na Jihlavsku, kvetoucí obchodem a ﬁemesly.
V písemn˘ch pramenech je Brtnice poprvé zmiÀována v roce
1234, kdy král Václav I. daroval trhovou obec Brtnici cisterciáckému klá‰teru v Pﬁedklá‰teﬁí u Ti‰nova. O ‰est let pozdûji ji v‰ak
v˘mûnou získal zpût. Od roku 1410 se Brtnice stává majetkem
v˘znamného rodu pánÛ Brtnick˘ch z Vald‰tejna. Pod jejich zlatomodr˘m znakem se lvy mûsteãko vzkvétalo plná dvû století.
Nad mûsteãkem byl vybudován mohutn˘ opevnûn˘ hrad.
Poprvé byl hrad pﬁestavûn ve druhé polovinû 16. století zásluhou Hynka Brtnického z Vald‰tejna, kter˘ byl hejtmanem
moravského markrabství. Autorem pﬁestavby byl italsk˘ architekt Baltazar Maggi de Ronio. Tehdy byly zámku vtisknuty
pﬁibliÏnû dne‰ní rysy.
Po roce 1623 byla ãeská ‰lechta vystﬁídána italsk˘m rodem
z Collalto et San Salvatore, kter˘ drÏel brtnické panství aÏ do roku
1945. Také noví majitelé se starali o architektonické povznesení
svého sídla. Pﬁestavbou byl povûﬁen v˘znamn˘ architekt Giovanni
Batista Pieroni, kter˘ mj. jako poradce Albrechta z Vald‰tejna vedl
stavbu jeho paláce v Praze. Pieroni pﬁetvoﬁil interiér kostela
a vybudoval pﬁilehl˘ klá‰ter. Ve ãtyﬁicát˘ch letech, za hrabûte
Claudia, probíhaly stavební úpravy i na zámku.
Z collaltovského období pochází atmosféra mûsteãka, které si
dodnes zachovalo pÛvodní rozloÏení.

památky
Kolem námûstí se dochovala ﬁada renesanãních a barokních
domÛ, na nichÏ lze vysledovat v˘voj stavitelství a jeho zdobn˘ch
prvkÛ od poãátku 17. století aÏ do nástupu empíru. Nejv˘raznûj‰í
prÛãelí má radnice, postavená koncem 16. století.
Zámek
PÛvodnû gotick˘ hrad z tﬁicát˘ch let 15. století. Koncem 16. století, za Hynka Brtnického z Vald‰tejna, ho pﬁestavûl italsk˘ architekt Baltazar Maggi de Ronio na renesanãní sídlo. Poslední úpravy na konci 18. století daly zámku dne‰ní podobu.
Zámeck˘ kostel
Stavebníkem pÛvodní evangelické modlitebny zasvûcené
sv. Matou‰ovi byl v roce 1588 Hynek Brtnick˘ z Vald‰tejna. Roku
1629 zapoãali Collaltové s pﬁestavbou podle plánÛ architekta
G. B. Pieroniho. Byl pﬁetvoﬁen interiér a pﬁistavûny dvû kaple,

ãímÏ kostel nabyl tvaru ﬁeckého kﬁíÏe. Po dokonãení byl pﬁesvûcen na Nanebevzetí Panny Marie a pozdûji blahoslavené Juliany
z rodu Collalto. Pﬁilehl˘ b˘val˘ klá‰ter byl vybudován v letech
1636 - 44 pro mnichy pavlánského ﬁádu, které do mûsta povolal
majitel brtnického panství Rombald XIII. de Collalto v roce 1624.
Klá‰ter byl zru‰en císaﬁsk˘m patentem v roce 1784.
Renesanãní radnice
Stavba má stﬁedovûk˘ pÛvod. Souãasná podoba vznikla rozsáhlou
renesanãní pﬁestavbou v 2. polovinû 16. století. Z té doby se
zachovalo prÛãelí s atikov˘m ‰títem a cimbuﬁím, okna s renesanãním ostûním, portálky v prÛjezdu, nûkolik prostorÛ s hﬁebínkov˘mi klenbami. Zvonek ve víÏce radnice dostal jméno
„Robotníãek”.
Farní kostel sv. Jakuba Vût‰ího
Tvoﬁí dominantu historické zástavby mûsteãka. Byl postaven
kolem roku 1727 na gotick˘ch základech. PoÏár roku 1760 ho
po‰kodil natolik, Ïe v letech 1776 -1784 musela b˘t provedena
témûﬁ novostavba.
V kostele jsou umístûny vzácné památky umûleckého ﬁemesla.
K nejcennûj‰ím patﬁí renesanãní bohatû zdobená mûdûná kﬁtitelnice ve tvaru jablka na vûtvi.
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kultura
Pravidelné kulturní akce:
ãervenec Brtnické kovadliny
srpen
Pavuãina - festival divadla a hudby
Historická pouÈ

nezapomeÀte nav‰tívit
Expozice Rodn˘ dÛm Josefa Hoffmanna
námûstí Svobody 263, tel. 567 216 128, fax: 567 571 712,
e-mail: hoffmann@brtnice.cz, www.brtnice.cz
Po dobu rekonstrukce rodného domu Josefa Hoffmanna je
veﬁejnosti pﬁístupn˘ depozitáﬁ nejzajímavûj‰ích pﬁedmûtÛ
z pÛvodní expozice pﬁestûhován do renesanãního domu na
námûstí. Dílo tohoto svûtovû proslulého architekta (1870 - 1956),
v˘znamné osobnosti vídeÀské secese (jugendstilu) a tvÛrce
moderního designu, je zastoupeno fotodokumentací autorov˘ch
staveb, ukázkami Hoffmannem navrÏen˘ch nápojov˘ch souprav,
jídelních servisÛ, pﬁíborÛ, bytového textilu a nábytku. Shlédnout
lze také Ïivotopisn˘ film. V Domû Vald‰tejnÛ se konají také pﬁíleÏitostné v˘stavy.
Rok‰tejn
Nejãastûj‰ím cílem vycházek z Brtnice je romantická zﬁícenina
v ﬁíãním údolí mezi vesnicemi Panskou Lhotou a Pﬁímûlkovem
(z Brtnice 8 km). Hrad pochází z druhé poloviny 13. století.
Sv˘m sloÏit˘m stavebním v˘vojem patﬁí mezi dÛleÏité památky
stﬁedovûké architektury 13. - 15. století. Ve druhé polovinû
14. století byl stﬁediskem markrabûcího panství a správy v regionu. 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.

sport
Sportovi‰tû TJ Sokol Brtnice - tenisové kurty
U Pivovaru 762, tel. 567 216 359
LyÏaﬁsk˘ vlek - tel. 567 571 711 (Mûstsk˘ úﬁad)
délka vleku 356 m, pﬁev˘‰ení 60 m, umûlé osvûtlení, severní svah
Znaãená cyklotrasa
Nauãná stezka mikroregionem âerné lesy
Mosty
Ve scenérii mûsteãka se nev‰ednû uplatÀuje ﬁíãka Brtnice.
Barokní sochy svûtcÛ na jejích mostech vytvoﬁil zdej‰í rodák
David Lipart v letech 1715 -18. Mostní stavbu má mûsto i ve
svém znaku. Zvlá‰ností je tzv. Îidovsk˘ most, kter˘ se zámkem
v pozadí tvoﬁí „Brtnické Hradãany“. V minulosti spojoval kﬁesÈanskou ãtvrÈ mûsta se Ïidovskou, v polovinû mostu se v noci
natahoval siln˘ ﬁetûz. Sochy stojí jen na jeho kﬁesÈanské ãásti
smûrem k centru mûsta, Ïidovská polovina mostu sochy nemá.
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Bystﬁice
nad Pern‰tejnem
www.bystricenp.cz
Mûstské informaãní centrum pﬁi Mûstské knihovnû
Masarykovo námûstí 9, 593 01 Bystﬁice n. Pern‰tejnem
tel. 566 552 376, fax: 566 551 590
e-mail: info@bystricenp.cz

historie
Mûsto se rozkládá podél ﬁíãky Bystﬁice pﬁibliÏnû 50 km severozápadnû od Brna.
První historická zmínka o mûstû spadá do roku 1220. Tehdej‰í
osada vznikla jako hospodáﬁské stﬁedisko novû kolonizovaného
území. Nejvût‰ího rozkvûtu dosáhlo mûsto za vlády Pern‰tejnÛ,
zejména v 15. a 16. století. NejdÛleÏitûj‰ím datem v dûjinách
mûsta je rok 1580, kdy císaﬁ Rudolf II. pov˘‰il Bystﬁici na mûsto
a udûlil jí nová privilegia a znak. Na nûm je pÛlka zubﬁí hlavy
a pÛlka ãerného orla ve zlatém poli. Mezi privilegia patﬁilo hrdelní
právo, aÏ do roku 1729 se popravovalo na kopci zvaném ·ibenice
(Hora). Bystﬁické panství v prÛbûhu historie mnohokrát zmûnilo
majitele, posledními byli od roku 1731 pánové z Nemy‰le.
Nejvût‰í rozvoj Bystﬁice nastal koncem padesát˘ch let, kdy
v regionu zaãala tûÏba uranové rudy. V roce 1995 byl mûstu
poslaneckou snûmovnou udûlen prapor. Tvoﬁí ho tﬁi vodorovné
pruhy - Ïlut˘, modr˘, Ïlut˘.

památky
Dominantou mûsta je kostel sv. Vavﬁince. Jeho vznik spadá do
13. století, v prÛbûhu staletí byl mnohokrát pﬁestavován. Dne‰ní
barokní podoby dosáhl pﬁi pﬁestavbû koncem 17. století. Dvû
vûÏe v prÛãelí byly pﬁistavûny v roce 1750, zv˘‰eny byly pﬁi opravách po poÏáru v roce 1841.
V budovû b˘valé radnice z roku 1809 je dnes umístûno muzeum.
Námûstí zdobí morov˘ sloup a ka‰na se sochami, jimÏ dominují sochy vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje. První zmínka o ka‰nû je
z roku 1506. Mariánsk˘ sloup z roku 1727 je ozdoben sochami
patronÛ mûsta - sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. ·ebestiána a sv. Vavﬁince.
Hﬁbitovní kostel Nejsvûtûj‰í Trojice dal postavit v roce 1615
Jan âejka z Olbramovic. PÛvodnû byl evangelick˘. Po bitvû na
Bílé hoﬁe byl uzavﬁen a zpﬁístupnûn aÏ roku 1719.
Barokní kaple sv. Anny pochází z roku 1749.
Pﬁed budovou Základní ‰koly T. G. Masaryka je umístûna socha
T. G. Masaryka, jejímÏ autorem je Vincenc Makovsk˘. Odhalena
byla v roce 1938. Po dvou letech v‰ak byla odstranûna a odhalena aÏ po druhé svûtové válce. V roce 1961 byla opût odstranûna.
Potﬁetí se na podstavec vrátila v ﬁíjnu 1968. V roce 1984 byla
odstranûna do tﬁetice a uloÏena v Horácké galerii v Novém Mûstû
na Moravû. K poslednímu odhalení do‰lo 6. ãervence 1990.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
únor
Vysoãinská buchta
pﬁehlídka amatérsk˘ch divadelních souborÛ
duben Let ãarodûjnic mûstem
kvûten Zpívá‰, zpívám, zpíváme
pﬁehlídka dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ
ãerven Concentus Moraviae
mezinárodní hudební festival 13 mûst
ãervenec Rytíﬁské klání - historick˘ ‰erm
srpen
Vavﬁinecká pouÈ
ﬁíjen
Havelské hody
Vlastivûdné muzeum - námûstí T. G. Masaryka 1, tel. 566 552 180,
e-mai: muzeum.bystricenp@worldonline.cz
Muzeum sídlí v budovû b˘valé radnice, postavené poãátkem
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 ze sbírek muzea.
Stálé expozice: Pﬁírodopisné sbírky, Historie mûsta, Etnografie,
Zemûdûlství, ﬁemesla, ·tûpánovská litina, Archeologická expozice - V˘voj osídlení horní Svratky, Hornická expozice - Uran na
Vysoãinû
Mûstská knihovna - Masarykovo námûstí 9, tel. 566 552 376
Kulturní dÛm - Luãní 764, tel. 566 552 626
Galerie Eva - Masarykovo nám., tel. 566 551 561
prodejní galerie malíﬁÛ a kreslíﬁÛ Bystﬁicka
Galerie Z Ruky - KﬁíÏovice, tel. 566 566 494 - v˘stavy obrazÛ,
soch, grafiky, skla, keramiky, koncerty, dﬁevûné skulptury na
volné plo‰e
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nezapomeÀte nav‰tívit
Hrad Pern‰tejn - tel. 566 566 101, e-mail: pernstejn@pamk.cz
Monumentální hrad nad soutokem Svratky s Nedvûdiãkou je jedním z nejlépe dochovan˘ch gotick˘ch hradÛ. Historické interiéry
jsou vybaveny dobov˘m zaﬁízením. Prostory vnitﬁního hradu jsou
zajímavû propojeny kﬁivolak˘mi chodbami a toãit˘mi schodi‰ti.
Westernové Mûsteãko ·iklÛv ml˘n - zábavní park v údolí ﬁeky
BobrÛvky. Saloon, kovárna, herna, úﬁad ‰erifa ãi nádraÏí z Ameriky
konce minulého století. Velká westernová show s ukázkami kovbojského umûní práce s lasem, biãem a pistolí, drezÛra koní pro
filmové a kaskadérské úãely a akãní divadlo.
tel. 566 567 400, 602 750 130,
www.western.cz, e-mail: western@western.cz
Rozhledna Karasín - 30 m vysoká, v nadmoﬁské v˘‰ce 704 m
Rozhledna Roveãné - 38 m vysoká, v nadmoﬁské v˘‰ce 775 m
Vítochov - románsk˘ kostelík sv. Michaela
âernvír - historick˘ trámov˘ most z 18. století, z jedlového
dﬁeva, dlouh˘ 35 m, kryt˘ ‰indelem
·vaﬁec - krytá dﬁevûná lávka pﬁes ﬁeku Svratku z 19. století,
kaple Nejsvûtûj‰í Trojice z 16. století

âernovice
www.sweb.cz/mu_cernovice
Mûstsk˘ úﬁad âernovice
Mariánské námûstí 718, 393 94 âernovice
tel. 565 492 317

Zﬁíceniny hradÛ Zub‰tejn, Au‰perk, Py‰olec, Bukov, Daleãín

sport
Pravidelné sportovní akce:
duben
Mistrovství muÏÛ a Ïen Moravy a Slezska
v kulturistice
kvûten
Vírské v˘lety Franti‰ka ·Èastného
kvûten, ãerven
Velká cena Vysoãiny - sportovní stﬁelba
ãerven
Moravská liga BMX - bikros
srpen
Mal˘ svrateck˘ maraton
vytrvaleck˘ závod na 32 km
ﬁíjen
Junior BMX - bikros
minigolf, tenisové kurty, fitnes, sauna, paintball
koupání: Domanínsk˘ rybník, Skalsk˘ rybník, Zubﬁí, koupali‰tû
Nedvûdice, lom Dolní RoÏínka, koupali‰tû ·tûpánov, koupali‰tû
KorouÏné, koupali‰tû RoÏná, koupali‰tû a hala s plaveck˘m
bazénem
jízda na koni - Dvoﬁi‰tû 1013,
tel. 566 550 720, tel. 603 283 593
rybaﬁení - Domanínsk˘ rybník, ﬁeka Svratka, rybník Argentina,
Skalsk˘ rybník, Nedvûdice
myslivost - âeskomoravská myslivecká jednota
Komenského 1, Îìár n/Sáz, tel. 566 625 575
lyÏaﬁské vleky:
Na Hoﬁe - tel. 566 550 423, délka vleku 250 m, umûlé osvûtlení
Kováﬁová - tel. 566 566 134, délka vleku 300 m
VûÏná - vlek dlouh˘ 280 m
Nedvûdice - vrch Nutrie, tel. 566 566 134, délka vleku 300 m
B˘‰ovec - tel. 566 566 134
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První zmínku o zdej‰í krajinû nalezneme v Kosmovû kronice, kde
se pí‰e, Ïe kolem Ch˘nova, kter˘ byl v drÏení SlavníkovcÛ, se
vytvoﬁilo osídlení, k nûmuÏ patﬁily Solopisky (dne‰ní Zoubek
poblíÏ Kﬁeãe). K trvalému osidlování docházelo pravdûpodobnû
jiÏ v 11. nebo 12. století. Pﬁes âernovice vedly dvû stezky.
Jednou z nich byla solní stezka vedoucí z Prachatic do Hradce
Králové. Druhá stezka byla obchodní cestou vedoucí z Tábora
smûrem do Jindﬁichova Hradce. KﬁíÏení tûchto dvou cest vedlo
k tomu, Ïe se âernovice staly v˘znamn˘m trÏním stﬁediskem.
Nejstar‰í dochovan˘ písemn˘ záznam o âernovicích je v popisu
praÏské arcidiecéze poﬁízen˘ v letech 1344 - 1350 z podnûtu
arcibiskupa Arno‰ta z Pardubic.
PÛvodní osada byla zaloÏena pﬁi âernovickém potoce. Je známo,
Ïe jiÏ ve druhé polovinû 14. století bylo pﬁi âernovickém potoce
sedm ml˘nÛ, coÏ dokazuje Urbáﬁ zboÏí RoÏmberského z roku
1379. Prvními znám˘mi drÏiteli âernovic byli páni z Choustníka,
a to v letech 1252 - 1322.
âernovice získaly znak jiÏ ve 14. století, mûstem byly od roku
1323 aÏ do 30. ãervna 1960. Dnes jiÏ mají opût mûstsk˘ statut
se v‰emi právy a povinnostmi.

památky
V dÛsledku ãetn˘ch poÏárÛ, pﬁepadení a loupení nemají
âernovice mnoho pamûtihodností. Zámek byl postaven roku
1641 tehdej‰ím majitelem panství Martinem Jindﬁichem
Paradisem de la Saga. âernovice si zvolil za své sídlo a proto tam
postavil zámek, a to na místû, kde stával pivovar.
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Dne‰ní podobu má zámek z doby kníÏete Schönburga. Ten pﬁeloÏil potok tehdy tekoucí zámeck˘m nádvoﬁím na nynûj‰í místo. Pro
jeho nové koryto dal vylámat skálu a tak vznikla âerná alej. V jiÏní
ãásti zámku byla velmi krásná kaple Narození Panny Marie, která
byla za totality uÏívána jako sklad uhlí. Dnes je kaple pﬁestavûná na
kanceláﬁ. V zámku sídlí Diagnostick˘ ústav sociální péãe o mládeÏ,
kter˘ peãuje jak o zámek, tak i o oboru.
Na námûstí stávala stará radnice s vnitﬁními gotick˘mi prvky se
Ïebrovím, odkud se ﬁídil chod mûsta témûﬁ 700 let. V roce 1966
byla pﬁestavûna na kino. Dále tu stojí pomník obûtem 1. svûtové
války. Byl odhalen roku 1926 a je dílem ak. sochaﬁe J.V. Du‰ka.
V roce 1937 byl pﬁed sokolovnou odhalen pomník obûtem od
Zborova, Terronu a Doss Alto. V pomníku je vloÏena prsÈ ze jmenovan˘ch boji‰È.
Za zmínku dále stojí kﬁíÏ na námûstí pﬁed vûÏí s erbem ZessnerÛ
pocházející z první ãtvrtiny minulého století. Druh˘ kﬁíÏ na hﬁbitovû pochází z roku 1832 a má na podstavci erb SchönburgÛ.
Za kostelem stojí Mariánsk˘ sloup, kter˘ sem byl v polovinû
padesát˘ch let pﬁevezen z námûstí, kde stával od roku 1892.
Sloup má b˘t opût pﬁevezen na pÛvodní místo na námûstí.
Dûkansk˘ chrám Pov˘‰ení svatého KﬁíÏe stojí na místû kaple
svaté Kateﬁiny. Stavebnû je kostel v dne‰ní podobû z roku 1737,
kdy jej dali po poÏáru roku 1730 vystavût Kin‰tí. Ti téÏ darovali
k boãním oltáﬁÛm sochy ãesk˘ch patronÛ. Kolem kostela stál do
roku 1813 hﬁbitov.
Sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého stojí na mostû na
Pr‰ínû od roku 1924, kdy sem byly pﬁemístûny z mostu pﬁed
zámkem, kde stávaly asi od roku 1730. Kapliãka sv. Anny na
Pr‰ínû byla vybudována roku 1736. Pﬁi cestû na 740 metrÛ vysok˘ Svidník leÏí Ïidovsk˘ hﬁbitov z roku 1730.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
leden
Hasiãsk˘ bál
bﬁezen Memoriál bratra Piskaãe
soutûÏní pﬁehlídka historick˘ch hasiãÛ
bﬁezen Dûtsk˘ karneval
kvûten Hasiãská soutûÏ ãernovického okrsku
ãerven Den dûtí
prosinec Vánoãní zpívání v kinû

sport
Pravidelné sportovní akce:
ﬁíjen
KlábosilÛv noãní pﬁesun
noãní putování krajinou âernovic
prosinec Silvestrovsk˘ v˘stup na Svidník
léto
Letní turnaj o putovní pohár
TJ Sokol
Koupali‰tû

GolãÛv
Jeníkov
www.golcuv-jenikov.cz
Informaãní centrum – Lanete, spol. s r.o.
Námûstí T.G.M. 114, 582 82 GolãÛv Jeníkov
tel. 569 442 577, fax: 569 442 578
e-mail: lanete@lanete.cz

historie
Pﬁi zemské stezce, která vedla z âech pﬁes âáslav a Habry na
Moravu, stejnû tak pﬁi druhé dÛleÏité stezce - Libeãské - vedoucí
na Moravu pﬁes Chotûboﬁ, byly jiÏ v 10. aÏ 12. století osady
Zábûlãice, Jeníkov, Vohanãice a Míchov. Pﬁesto první dûjiny
Jeníkova nejsou dosti jasné. Lze pﬁedpokládat, Ïe mûsto vzniklo
spojením dvou jednotek pÛvodní lokality, zvané Jeníkov a
Zábûlãice, nûkdy kolem r. 1580. BliÏ‰í osudy mûsta jsou známy aÏ
od r. 1636, kdy panství, zkonfiskované TrãkÛm, se stalo majetkem
Martina Maxmiliána, svobodného pána z Goltze. Ten pomûrnû
rychle mûsto zvelebil. Od r. 1648 se mûsto naz˘vá GolãÛv Jeníkov.
Roku 1773 koupil panství hrabû Filip Kolovrat - Krakowsk˘, kter˘
vymohl pro mûsto státní továrnu na tabák. Továrna byla r. 1812
pﬁemístûna do Sedlce u Kutné Hory a budova pﬁemûnûna v zámek.
Tento vzdûlan˘ ekonom zﬁídil rovnûÏ pﬁi panském domû „U ãerného orla” továrnu na jehly, která byla první svého druhu ve
stﬁední Evropû. Roku 1774 mûsto vyhoﬁelo. Roku 1785 dal
Kolovrat postavit vûÏ pﬁi dûkanství a vybavil ji zvony.
Za napoleonsk˘ch válek byly ve mûstû lazarety, leÏení vojákÛ
i hﬁbitovy. V roce 1808 vyhoﬁel Jeníkov znovu a za panství
HerbersteinÛ vznikla definitivní podoba mûsta, z velké ãásti
zachována dosud. Tehdy byl rovnûÏ u zámku zaloÏen park se
zvlá‰tním druhem sedmilist˘ch ka‰tanÛ. Od r. 1870 vyuÏíval
Jeníkov Ïelezniãního spojení (traÈ Dûãín - VídeÀ). Zastávka ve
mûstû byla uvedena do provozu v r. 1894.
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památky
Îidovsk˘ hﬁbitov leÏí západnû necel˘ kilometr za mûstem, na
v˘chodní stranû skr˘vá své nejstar‰í náhrobky, které v‰ak mají
dnes jiÏ neãitelné nápisy. Náhrobky s ãiteln˘mi nápisy pocházejí
z 16. století, barokní náhrobky z poloviny 18. století, pseudobarokní z poloviny 19. století. Tﬁi náhrobky jsou zde v podobû sarkofágÛ. Najdeme tu také náhrobek rabína Aarona Kornfelda, uãitele je‰ivy, kter˘ zemﬁel 27. ﬁíjna 1881.
V roce 1659 stála na místû Ïidovské synagogy pouze dﬁevûná
modlitebna, která byla pﬁi tﬁech poÏárech zniãena. V letech 1871
- 73 probíhala stavba nové synagogy v novorománském slohu,
doplnûná maursk˘mi dekoraãními prvky. Nad hlavním ‰títem
zvenãí je zapsáno MojÏí‰ovo desatero zlacen˘m písmem, pod ním
velká ozdobná hebrejská hvûzda, dole hebrejsk˘ ver‰ vztahující se
k domu modlitebny. V 90. letech 20. století probûhla poslední
rekonstrukce synagogy a uvnitﬁ se nachází depozitáﬁ Îidovského
muzea Praha.
Barokní Goltzova tvrz ãtvercovitého pÛdorysu má v pﬁízemí
valenou klenbu. Toãité schodi‰tû vede do prvního patra, kde se
nachází tﬁi obytné místnosti. V sále je krb z bílého mramoru se
zlat˘mi nápisy kolem, ve druhém patﬁe se nachází stﬁílny.
Kostel sv. Franti‰ka Serafínského pochází z roku 1827.
Hﬁbitovní kostel sv. Markéty byl zaloÏen ve 14. století, na severní stranû je patrn˘ zbytek gotického portálu.
Dûkanství bylo zaloÏeno kolem r. 1657, pÛvodnû slouÏilo jako
jezuitská rezidence. Nad vchodov˘m ostûním jsou vidût goltzovské znaky, v pﬁízemí klá‰terní klenba s lunetami.
VûÏ, pro neshody s jezuity postavenou úmyslnû mimo církevní
objekty i jezuitskou rezidenci, dal postavit hrabû Ledebour.
PÛvodní vûÏ asi z r. 1670 byla napÛl kamenná, napÛl z dubového dﬁeva. Dne‰ní podoba pochází z roku 1785, zvon z roku 1482.
Radnice z kamene byla vystavûna v roce 1648.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
záﬁí
PouÈ
prosinec Vánoãní koncert v kostele sv. Fr. Serafínského

sport
Pravidelné sportovní akce:
Velikonoãní nedûle Bûh mûstem Jarmily Kratochvílové
Tûlov˘chovná jednota Sokol - 5. kvûtna 253, tel. 569 442 149
turistika, fotbal
Tûlocviãná jednota Sokol - Mírová 305, tel. 569 442 529
tenis, volejbal, házená, aerobic
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Habry
http://mujweb.atlas.cz/kultura/habry
Mûstsk˘ úﬁad Habry
ÎiÏkovo nám. 66, 582 81 Habry
tel. 569 441 217, e-mail: habry@iol.cz

historie
Habry byly prastarou trÏní osadou, leÏící na zemské stezce, která
vedla od Prahy na Nûmeck˘ Brod a dále na Moravu. Je rozloÏena
na obou bﬁezích Malé Sázavky v Hornosázavské pahorkatinû.
První písemná zmínka o osadû Habry je jiÏ v Kosmovû kronice
z roku 1101, kdy pﬁes nû táhl kníÏe Oldﬁich se sv˘m vojskem.
Z úzké cesty, zvané Haberská stezka, která kdysi vedla pohraniãním
hvozdem, vytvoﬁily vûky ‰irokou obchodní cestu. Jako pﬁirozené
centrum obchodníkÛ z ‰irokého okolí byly Habry za vlády Karla IV.
v roce 1351 pov˘‰eny na mûstys s trÏním právem a právem uÏívat vlastního znaku: v ãerveném ‰títû staroÏitn˘ stﬁíbrn˘ klíã, kter˘
kﬁiÏuje bûloskvoucí meã se zlat˘m drÏadlem. Po roce 1850 se staly
sídlem okresního soudu a centrem samosprávního okresu.
V roce 1909 byl mûstys Habry pov˘‰en na mûsto, o tento statut
v‰ak pﬁi‰el a titul mûsta byl HabrÛm navrácen aÏ v roce 1992.

památky
Mezi historické památky mûsta Habry patﬁí hlavnû barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kter˘ zde byl postaven jiÏ v 1384.
V poﬁadí druhou památkou je souso‰í svatého Floriána z roku
1713, které se nachází pﬁed vchodem do kostela.
Mezi dal‰í památky patﬁí barokní zámek, kter˘ byl postaven
kolem roku 1718, pÛvodnû dvoupatrov˘, slouÏící do roku 1992
jako ‰kola.
Starobylá radnice s vûÏiãkou a hodinami byla zbudovaná
v roce 1770.
ÎiÏkÛv kamenn˘ stolec z roku 1422 na návr‰í u HabrÛ, zvané
Táborec.
Socha sv. Floriána se nachází u kostela a fary z roku 1730.
V nice domu ã.p.152 je umístûna socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1714.
Îidovská synagoga byla z roku 1825 byla pﬁestavûná v roce
1979 na ‰irokoúhlé kino.

pﬁíroda
Návr‰í Táborec s opu‰tûn˘m a zatopen˘m lomem, kde se roku
1422 utkal ÎiÏka s vojskem Zikmundov˘m a v tûchto místech se
utáboﬁil.
Bﬁezová alej leÏí 2 km západním smûrem, kde se nachází i jeden
z nejstar‰ích Ïidovsk˘ch hﬁbitovÛ ze 17. století.
Turistická stezka prochází lesem k památníku partyzánského
hnutí v Le‰kovicích.
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HavlíãkÛv
Brod
www.muhb.cz
Informaãní centrum - cestovní kanceláﬁ ADA TOUR
Havlíãkovo námûstí 56, 580 01 HavlíãkÛv Brod
tel. 569 428 464, tel/fax: 569 427 683
e-mail: adatour@adatour.cz

historie
Historie starobylého mûsta na ﬁece Sázavû sahá k poãátku
13. století. PÛvodní osada pﬁi stﬁíbrn˘ch dolech se stala mûstem s královsk˘mi právy. Z bohaté historie je dochováno kolem
stovky památek a stﬁed mûsta je od osmdesát˘ch let minulého
století památkovou zónou. Mûstské hradby s ba‰tami, historické centrum s barokním námûstím, bohat˘ mobiliáﬁ kostelÛ,
ka‰na s Tritonem, povûstmi opﬁeden˘ symbol zrady na novoradniãní vûÏi nebo jeden z nejvzácnûj‰ích zvonÛ v ãesk˘ch
zemích jsou jen náznakem historického bohatství, které zve
náv‰tûvníky mûsta k prohlídce.
Zajímavé je brodské gymnázium Carolina, kde studovala ﬁada
osobností jako jsou Josef Dobrovsk˘, Bedﬁich Smetana, Jan Zrzav˘
a Karel Havlíãek Borovsk˘, jehoÏ jméno nese mûsto od roku 1945.

památky
Historické jádro mûsta je mûstskou památkovou zónou. ·títové
domy jsou dochované témûﬁ kolem celého námûstí a v pﬁilehl˘ch
uliãkách. JiÏ ve 13. století byla zdej‰í zástavba zãásti zdûná.
HavlíãkÛv dÛm - sídlo Okresního vlastivûdného muzea. Jedna
z jeho expozic je vûnována Karlu Havlíãkovi. DÛm pozdnû gotického pÛvodu byl pozdûji upraven novogoticky Fr. Schmoranzem.
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Stará radnice na jiÏní stranû námûstí je hodnotná renesanãní
stavba, upravená v 17. století. PrÛãelí je zakonãené cimbuﬁím,
v renesanãním ‰títu je tzv. Brodská smrt. Podle povûsti se jednalo o postavu zrádného hlásného Hnáta, jehoÏ kostra byla pro
v˘strahu umístûna na radnici. Místo jeho popravy podle legendy
oznaãuje tzv. HnátÛv kámen (patrnû z roku 1513) na mostû pﬁes
ﬁeku Sázavu. V budovû sídlí Krajská knihovna Vysoãiny.
Nová radnice, zvaná téÏ Stará rychta, pochází z konce 15. století.
Novobaroknû byla pﬁestavûna na konci minulého století.
MalinÛv dÛm s bohatû ãlenûnou fasádou a ‰títem je upraven
pozdnû baroknû.
DÛm U Zlatého lva se zazdûn˘m gotick˘m pilíﬁem v prÛãelí je
nejstar‰ím havlíãkobrodsk˘m hostincem, pﬁipomínan˘m jiÏ
v polovinû 16. století.
Uprostﬁed námûstí stojí morov˘ sloup z roku 1717 a kamenná
Koudelova ka‰na s Tritonem - patrnû od sochaﬁe J. V. Prchala
z druhé poloviny 18. století.
Dominantou mûsta je dûkansk˘ kostel Nanebevzetí Panny
Marie. Byl vybudován v polovinû 13. století a nûkolikrát pﬁestavován do dne‰ní podoby. Zachovány jsou hodnotné fresky ranû
barokní kopule, velmi cenn˘ hlavní oltáﬁ, na postranním oltáﬁi
obraz Andûla - stráÏce, patrnû od Karla ·kréty. Zvon Vilém na
vûÏi z první poloviny 14. století je jedním z nejstar‰ích zvonÛ ulit˘ch v âechách. Ochoz vûÏe nabízí vyhlídku do ‰irokého okolí.
Kostel sv. Rodiny byl jako souãást klá‰tera augustiniánÛ postaven v letech 1679 - 1705. V˘stavbu zahájil italsk˘ stavitel Jan
Baptista Dominik Canavalli a dokonãil chrudimsk˘ stavitel Daniel
Mûlnick˘. Na severní stranû je roz‰íﬁen o kapli BoÏího hrobu.
Rozhodující podíl na v˘zdobû interiéru mûl jeden z na‰ich nejlep‰ích barokních sochaﬁÛ Ignác Rohrbach. Dokonalá akustika
prostoru umoÏÀuje poﬁádání varhanních koncertÛ. Budova klá‰tera slouÏila po zru‰ení ﬁádu bos˘ch augustiánÛ jako ‰kola.
Koncem 19. století byly zaloÏeny mûstské sady. Na jejich okraji
stojí barokní kostel Nejsvûtej‰í Trojice, kompoziãnû pozoruhodn˘ areál s trojbokou kaplí sv. KﬁíÏe. V mûstsk˘ch sadech jsou
umístûny pomníky Karla Havlíãka Borovského od B. Kafky,
Havlíãkovy matky Josefíny od V. Dohnalové a Bedﬁicha
Smetany od J. Pelikána.
Kostel sv. Vojtûcha - dnes upraven˘ ve stylu pozdní gotiky
z konce 16. století, pÛvodnû gotick˘ ze 13. století.
Kostel sv. Kateﬁiny - postaven˘ ve stylu gotiky ve 13. století
v místech u b˘valého brodu, pozdûji upravovan˘, pÛvodnû slouÏil jako ‰pitální.
Dochované ãásti hradeb s ba‰tami patﬁí k opevnûní z doby
kolem roku 1310 a z poslední ãtvrtiny 15. století, kdy mûlo
mûsto dvojit˘ pás hradeb s pﬁíkopem.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
kvûten Jarní trh ﬁemesel
záﬁí/ﬁíjen Bohemia Cantat - pûveck˘ festival
duben Zahrada - prodejní v˘stava
ﬁíjen
KniÏní trh - prodejní v˘stava
ãervenec ·táflova paleta - setkání zaãínajících malíﬁÛ
ﬁíjen
Podzimní kniÏní veletrh
jeden z nejvût‰ích kniÏních veletrhÛ v âR
Bramboráﬁské dny
listopad Podzimní trh ﬁemesel
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Okresní vlastivûdné muzeum
Havlíãkovo námûstí 19, tel. 569 429 151,
e-mail: muzeum@muzeum.hbnet.cz
Sídlí v tzv. Havlíãkovû domû na námûstí. Z pÛvodnû renesanãního domu se zachoval nároÏní ark˘ﬁ a malovan˘ strop v patﬁe,
zachovány jsou i gotické architektonické prvky. V domû Ïil
a pracoval novináﬁ Karel Havlíãek. Souãástí stálé expozice je
jeho byt s pÛvodním vybavením.
Stálá expozice: Po stopách Karla Havlíãka v Nûmeckém Brodû
Stálá expozice mûsta HavlíãkÛv Brod
Havlíãkovo námûstí 56, tel. 569 461 371
V tzv. Hanusovském domû se zachovan˘mi renesanãními klenbami jsou umístûny památky z minulosti mûsta. Stálé expozice
doplÀují v˘stavy ze sbírkov˘ch fondÛ muzea, v˘stavy v˘tvarn˘ch
umûlcÛ regionu, pﬁedná‰ky, besedy a dal‰í kulturní akce.
Galerie v˘tvarného umûní - Horní 18, tel. 569 421 125,
e-mail: galerie@mailbox.cz
Galerie pﬁedstavuje ve stálé expozici ilustrace z vlastních sbírek.
V prÛbûhu roku jsou poﬁádány v˘stavy.
·táflova ba‰ta - tel. 569 433 875
Dochovaná hradební vûÏ pÛvodního opevnûní. Ve vûÏi jsou
umístûny památky na malíﬁe Otakara ·táfla, kter˘ ve mûstû
pÛsobil v první polovinû 20. století.
Klá‰terní kostel sv. Rodiny - vynikající ukázka pÛvodního
barokního interiéru, varhanní koncerty, koncerty váÏné hudby,
vánoãní koncerty.
Krajská knihovna Vysoãiny
Havlíãkovo námûstí 87, tel. 569 428 353
e-mail: knihovna@kkvysociny.cz. - informaãní sluÏby pro neziskov˘ sektor a internetové pracovi‰tû pro slabozraké a nevidomé.

nezapomeÀte nav‰tívit
Vyhlídková vûÏ kostela Nanebevzetí Panny Marie
nabízí vyhlídku na mûsto z vûÏního ochozu ve v˘‰ce 40 m.
Památník K. H. Borovského - Havlíãkova Borová,
tel. 569 642 123 - pﬁipomíná Ïivot a dílo spisovatele a Ïurnalisty
Karla Havlíãka, je umístûn v jeho rodném domû, prohlá‰eném za
kulturní památku.
Hrad Lipnice nad Sázavou - Lipnice nad Sázavou,
tel. 569 486 189
Jeden z nejmohutnûj‰ích ãesk˘ch hradÛ zaloÏen˘ na poãátku
14. století. Poãátkem 16. století byl pﬁestavûn pozdnû goticky
a pozdûji renesanãnû upraven. Hradní kaple sv. Vavﬁince byla
upravena baroknû. 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. Od ãervna do záﬁí se v areálu
hradu konají koncerty, divadelní a ‰ermíﬁská vystoupení.
Ve stejnojmenné obci pod hradem je umístûn Památník
Jaroslava Ha‰ka, a to v domku, v nûmÏ Ha‰ek strávil poslední
léta Ïivota a kde napsal své nejslavnûj‰í dílo Osudy dobrého
vojáka ·vejka. tel. 569 486 305
Stvoﬁidla - pﬁírodní rezervace na ﬁece Sázavû, ráj vodákÛ
a turistÛ, veﬁejné táboﬁi‰tû se stejnojmennou zastávkou na
Ïelezniãní trati.

sport
Pravidelné sportovní akce:
srpen
Handball Help - mezinárodní turnaj v házené,
v˘tûÏek pro handicapované
Sportovní areál Kotlina:
plaveck˘ bazén, sauna, tel. 569 424544
fitnes, aerobic, masáÏe, tel. 569 424 646
squash, tel. 569 424 656
zimní stadion, tel. 569 422 512
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Horní
Cerekev
www.predstavujeme.cz/horni_cerekev
Mûstsk˘ úﬁad
námûstí T. G. Masaryka 41, 394 01 Horní Cerekev
tel. 565 396 486

historie
O datu zaloÏení Horní Cerekve se nedochovaly Ïádné pﬁesné historické záznamy. PÛvodní osadu zaloÏil jist˘ Líãek a po nûm dostala
jméno Líãkovice. Pozdûji byla osada pojmenována po kostele,
pÛvodnû dﬁevûném - cierkev. Osadu roz‰íﬁil ve 14. století Dobe‰
z Bechynû, nejvy‰‰í mar‰ál Království ãeského. Ten udûlil Cerekvi
urãitá práva - právo mûstské, soudní pravomoce, jakoÏ i právo
opevnit se, ãímÏ se stala osada mûstem. První zachovan˘ písemn˘
doklad o mûstû je z roku 1361. Dobe‰ z Bechynû zde vystavûl na
bﬁehu nejvût‰ího rybníka vodní tvrz s pﬁíkopy.
Historie hornocerekvického panství je velmi rozmanitá, vystﬁídalo se zde dvanáct rÛzn˘ch vlastníkÛ, z nich nejslavnûj‰í byl rod
LéskovcÛ. Za jejich vlády v letech 1411 aÏ 1655 se stala Horní
Cerekev centrem ﬁe‰ení vládních problémÛ a hospodáﬁsk˘ch
otázek. Po nejstar‰ím známém ãlenu rodu LéskovcÛ, Janu, byla
pojmenována Cerekev Léskovcova Superiori (Horní). Posledním
vlastníkem byl rod nûmeckého kníÏete Antonína Karla
Hohenzollerna, kter˘ vlastnil panství aÏ do roku 1945.
Nejnovûj‰í kapitolou historie Horní Cerekve je pov˘‰ení obce na
mûsto a to 27. ﬁíjna 2000.

památky
Jednou z hornocerekvick˘ch dominant je hﬁbitovní kostel
sv. Jana Kﬁtitele. Dﬁíve to byla kaple sv. Linharta ze 14. století.
Koncem 15. století ji Léskovcové renovovali v pozdním gotickém
slohu a z kaple tak vznikl kostelík. Vnitﬁní zaﬁízení daroval kostelu hrabû Cavriani, vnûj‰í jiÏní stranu vyzdobil dûkan Jan Sova sluneãními hodinami. Na západní stranû nad vchodem je v Ïule
vytesan˘ znak praÏského arcibiskupa Franti‰ka Ferdinanda
Küenburga z roku 1715.
Dal‰í stavební a kulturní památkou je kostel Zvûstování Panny
Marie. PÛvodnû dﬁevûn˘ kostel se dvûma vûÏemi byl pﬁestavûn
na kamenn˘. Po poÏáru v roce 1821, kter˘ zniãil obû vûÏe i zvony,
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byla vystavûna jenom jedna z nich. Interiér kostela a jeho vnitﬁní
vybavení pochází vût‰inou z 18. století. Na hlavním oblouku je
zobrazena Veãeﬁe Pánû od akademického malíﬁe âíly z roku
1911. Pod kostelní podlahou jsou panské, knûÏské a mû‰Èanské
hrobky.
V tûsném sousedství kostela stojí farní budova. První zprávy
o faﬁe jsou ze 14. století. První znám˘ faráﬁ Jiﬁí Matûj z Vla‰imi
pﬁi‰el na místní faru v roce 1359.
Dne‰ní zámek b˘val vodní tvrzí, která patﬁila ve 14. století
Dobe‰ovi z Bechynû. Byla dÛmyslnû vystavûna na poloostrÛvku
pﬁi kraji rybníka „Zámeck˘”, aby se její pﬁíkopy mohly naplnit
vodou. Zámek zcela pﬁestavûl v 17. století Albrecht ·ebestián
a opatﬁil jej arkádami. Zhruba do dne‰ní podoby jej upravil v roce
1734 Franti‰ek Ferdinand Küenburg. Na v˘chodní stranû b˘val
dﬁevûn˘ padací most pro pû‰í, jízda mûla pﬁístup pﬁes kamenn˘
most od západu. Ze zámku vedla dle povûstí aÏ do dalek˘ch lesÛ
v PlaÀanech tajná podzemní chodba. V roce 1994 koupili zámek ve
znaãnû zanedbaném stavu Vûra a Milan Pﬁenosilovi a zahájili rozsáhlou rekonstrukci celého zámeckého komplexu. Opravné stavební práce v objektu zámku a okolí probíhají i v souãasné dobû.
Pomník obûtem válek byl postaven a slavnostnû odhalen na
námûstí v roce 1935 na památku obãanÛm Horní Cerekve padl˘ch v první a druhé svûtové válce.
Nedaleko pomníku stojí jiÏ od roku 1843 socha patrona Horní
Cerekve sv. Jana Nepomuckého z roku 1713. Do roku 1843 byla
socha umístûna u kostela Zvûstování Panny Marie.
Îulová gotická deska Jana Léskovce z roku 1558 je umístûna
na b˘valém ml˘nû Rajsk˘ch pod zámkem.
Asi jeden kilometr od mûsta se nachází Ïidovsk˘ hﬁbitov, kter˘ je
od roku 2000 rekonstruován.
Kapliãky nalezneme v Turovce, Tû‰enovû a v Chrástovû.

pﬁíroda
Pﬁi v˘jezdu z Horní Cerekve smûrem na Kamenici nad Lipou se
nachází památkovû chránûn˘ strom - jasan - jehoÏ stáﬁí se
odhaduje na 200 let. Velmi cennou pﬁírodní zajímavostí je 1 km
dlouhá ka‰tanová alej vysázená v letech 1884 -1886 pﬁi komunikaci Horní Cerekev - Pelhﬁimov.
V tûsné blízkosti Horní Cerekve se mÛÏete potû‰it nádhernou pﬁírodní lokalitou se zatopen˘m kamenolomem hlubok˘m místy více
neÏ 25 m. V nedaleké Nové Bukové se nachází evropské rozvodí
dvou veletokÛ Labe a Dunaje.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
Klání ve voleném mariá‰i v restauraci U SuchánkÛ
Kulturní dÛm - tel. 565 396 188
Knihovna - tel. 565 396 566, e-mail: knihovna.hc@cmail.cz

sport
Tûlov˘chovná jednota CT.INFO - tel. 565 396 279
Moravsk˘ rybáﬁsk˘ svaz

historická mûsta Vysoãiny

Hrotovice
www.hrotovice.cz
Mûstsk˘ úﬁad
Námûstí 8. kvûtna 1, 675 55 Hrotovice
tel. 568 860 120, e-mail: meu.hrotovice@pvtnet.cz

historie
Nálezy keramiky z neolitu svûdãí o pradávném osídlení tohoto
místa. První písemnou zmínku o Hrotovicích lze nalézt v listinû
krále Pﬁemysla Otakara I. z roku 1228.
Od svého zaloÏení mûly Hrotovice tvrz, kostel a faru. V drÏení
hrotovického panství se vystﬁídala celá ﬁada zemansk˘ch a ‰lechtick˘ch rodin. AÏ do poloviny 19. století byly Hrotovice malou
vesnicí, která se niãím neli‰ila od okolních obcí. Od roku 1850
sídlil v obci okresní soud a berní úﬁad, byla zﬁízena po‰ta
a vznikly první prÛmyslové podniky - pila, cihelna, lihovar. Rozvoj
mûsteãka pokraãoval i poãátkem na‰eho století. Ve tﬁicát˘ch
letech se díky krásnému okolí staly Hrotovice znám˘m letním
letoviskem. V roce 1994 byly Hrotovice pov˘‰eny na mûsto.

památky
Dominantu mûsta tvoﬁí zámek, kter˘ byl v renesanãním slohu
postaven koncem 16. století na místû stﬁedovûké tvrze. Dne‰ní
podobu získal v první tﬁetinû 18. století, kdy byl celkovû pﬁestavûn a baroknû upraven. âtvercové nádvoﬁí má v pﬁízemí otevﬁené
arkády, v zámecké kapli je zachována fresková v˘zdoba. Lípa na
nádvoﬁí zámku byla zasazena v roce 1918 na poãest vyhlá‰ení
samostatného ãeskoslovenského státu. V letech 1991 - 1994 byla
za finanãního pﬁispûní hrotovick˘ch podnikatelÛ a obãanÛ obnovena fasáda zámku a rekonstruováno nádvoﬁí.
PÛvodnû románsk˘ kostel sv. Vavﬁince byl v polovinû 14. století
goticky pﬁestavûn a ve druhé polovinû 17. století baroknû upraven.
Ve mûstû jsou barokní sochy z 18. století - sv. Franti‰ek, sv. Jan
Nepomuck˘, sv. Vendelín, sv. Donát a sv. Florián.
Kamenn˘ kﬁíÏ uprostﬁed námûstí a pomník na ãelní stranû zámku
jsou pﬁipomínkami hrotovické tragedie z 8. kvûtna 1945, kdy zde
na samém konci války pﬁi v˘buchu omylem shozené bomby zahynulo 114 hrotovick˘ch obãanÛ a 36 sovûtsk˘ch vojákÛ.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
kvûten Tradiãní jarmark
srpen
Vavﬁinecká pouÈ a Tradiãní jarmark
listopad Tradiãní jarmark
prosinec Setkání s Mikulá‰em a Îiv˘ betlém

nezapomeÀte nav‰tívit
Asi jeden kilometr jihov˘chodním smûrem se v lesích nacházejí
Nové rybníky, které nabízejí v˘bornou pﬁíleÏitost pro letní rekreaci. Mimoﬁádnû atraktivní pﬁírodní scenérie nabízejí také údolí
ﬁek Oslavy a Jihlavy, pﬁíleÏitost pro koupání, rybaﬁení a vodní
sporty poskytuje Dale‰ická pﬁehrada.
Památník F. B. Zvûﬁiny
Expozice ze Ïivota a díla akademického malíﬁe Franti‰ka
Bohumíra Zvûﬁiny, zdej‰ího rodáka (1835-1908).
Náv‰tûva moÏná po dohodû s MûÚ, tel. 568 860 120
Mstûnice
Zaniklá stﬁedovûká ves s tvrzí (cca 4 km jiÏnû od Hrotovic) je
poprvé v písemn˘ch pramenech zmiÀovaná v roce 1393. Ves byla
zniãena v roce 1468 uhersk˘m vojskem krále Matyá‰e Korvína pﬁi
taÏení na Tﬁebíã. Probíhá zde archeologick˘ v˘zkum, kter˘ má
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.
Jaderná elektrárna Dukovany
informaãní centrum, tel. 568 815 519
·piãková audiovizuální technika poskytuje náv‰tûvníkÛm informace o energetice, vyuÏívání jaderné energie a vlastní elektrárnû.

sport
Sportovní hala - 1. máje, tel. 568 860 287
volejbal, stolní tenis, tenis
fotbalové hﬁi‰tû a kluzi‰tû
SportVhotel - nám. 8. kvûtna, tel. 568 860 013
bazén, sauna, whirlpool, solárium, bowling, tenisová hala,
squash, projíÏìky na koních

Mûstská knihovna - tel. 568 860 126
Kulturní stﬁedisko - tel. 568 860 126
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Humpolec
www.infohumpolec.cz
Mûstské kulturní a informaãní centrum
Horní námûstí 300, 396 01 Humpolec
tel./fax: 565 532 479, e-mail: mekis@infohumpolec.cz

historie
Osada Humpolec, leÏící na staré zemské stezce je pﬁipomínána
v historick˘ch pramenech z 12. století. Osada patﬁila ﬁádu
Nûmeck˘ch rytíﬁÛ, Ïelivskému klá‰teru a nûkolika ‰lechtick˘m
rodÛm. V prÛbûhu 13. století nabyla oblast na v˘znamu tûÏbou
stﬁíbra a osada se rychle rozvíjela. Za pánÛ z Dubé byla osada
koncem 14. století pov˘‰ena na mûsto.
O nûkolik desetiletí pozdûji se oblast Humpolecka pﬁiklonila
k my‰lenkám husitství - zdej‰í rodák Jan Îelivsk˘ se stal znám˘m vÛdcem radikálních PraÏanÛ. Po útlumu tûÏby stﬁíbra byly
koncem 15. století zaloÏeny poãátky soukenické tradice mûsta.
Pánové z Leskovce zahájili stavbu hradu na vrchu tyãícím se nad
mûstem a nazvali ho Orlík. Koncem 18. století byly zakládány první
manufaktury a posílil se v˘znam Ïidovského osídlení. Soukenická
v˘roba dosáhla takového rozmachu, Ïe se v 19. století mûstu ﬁíkalo „âesk˘ Manchester”. Na tradici pivovarnictví, zaloÏené v polovinû 16. století, navazuje dnes rodinn˘ pivovar Bernard, jehoÏ
v˘robky jsou proslulé daleko za hranicemi regionu.
Z tohoto drsného kraje vze‰la ﬁada vynikajících osobností, ãasto
svûtového v˘znamu, jako svûtov˘ antropolog, kurátor Národního
muzea USA Dr. Ale‰ Hrdliãka, Gustav Mahler - svûtov˘ dirigent
a skladatel, Josef Stransk˘ - americk˘ dirigent, Jindﬁich Honzl reÏisér Osvobozeného Národního divadla, dr. Fr. Hamza - zakladatel plicních léãeben a spisovatel kraje Zálesí. KaÏd˘ch deset
let, vÏdy pﬁi v˘roãí narození Dr. Hrdliãky, se ve mûstû koná mezinárodní antropologick˘ kongres.

památky
Dominantou mûsta je dûkansk˘ chrám sv. Mikulá‰e, zaloÏen˘
Ïelivsk˘mi premonstráty v roce 1233. Na jeho barokní úpravû se
podílel slavn˘ architekt Jan BlaÏej Santini.
Ozdobou panoramatu mûsta a souãástí mûstského lesoparku
jsou pozÛstatky stﬁedovûkého hradu Orlík, opu‰tûného ve
tﬁicát˘ch letech 17. století. Zachovala se z nûj hranolová vûÏ,
vstupní brána a zbytky obytn˘ch budov a hradeb.
Na úpatí kopce pod hradem se nachází Ïidovsk˘ hﬁbitov z roku
1719, kde jsou pochováni pﬁíbuzní hudebního skladatele
Gustava Mahlera, kter˘ se v nedaleké vesniãce Kali‰tû narodil.
Památkou na Ïidovské osídlení je ãásteãnû dochovaná Ïidovská
ãtvrÈ na Zichpili s barokní synagogou z druhé poloviny 18. století. Nedaleko se nacházející „‰tÛly” jsou pozÛstatkem stﬁedovûkého dolování.
Hornímu námûstí vévodí radnice z roku 1914 zdobená sochami
Franti‰ka Fialy - Futuristy a Muzeum Dr. Ale‰e Hrdliãky.
Na námûstí je dále pomník, pﬁipomínající utrpení v obou svûtov˘ch válkách a dobû komunismu. Za zmínku stojí pomník
T. G. Masaryka od sochaﬁe Makovského na Tyr‰ovû námûstí.
Byl tﬁikrát odstranûn a znovu postaven, naposledy 1. 3. 1990.
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Na Havlíãkovû námûstí je jednolodní evangelick˘ kostel z roku
1862 a v blízkosti hﬁbitova stojí první toleranãní kostel
v âechách, postaven˘ v letech 1785 - 1788.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
kvûten Majáles
Muzeum Dr. Ale‰e Hrdliãky - Horní námûstí 273, tel. 565 532 115
Muzejní sbírky jsou umístûny od roku 1933 v budovû b˘valé
‰koly. Antropologická expozice seznamuje s nejnovûj‰ími
hypotézami o vzniku Ïivota na Zemi, pozornost je vûnována
biologii ãlovûka a dílu antropologa 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.
Stálé expozice: Národopisná expozice, Expozice Gustava
Mahlera, Antropologická expozice
Muzeum vah - Pelhﬁimovská 1054, tel. 565 532 594
V soukromém muzeu je soustﬁedûna sbírka více neÏ 800 exponátÛ kuchyÀsk˘ch a obchodních vah.
Galerie - v˘stavní sínû muzea na Horním a Dolním námûstí
Kino - Havlíãkovo námûstí 91, tel. 565 532 067
Mûstská knihovna - Dolní námûstí 250, tel. 565 537 354

historická mûsta Vysoãiny

nezapomeÀte nav‰tívit
Zﬁícenina hradu Orlík - Castrum, o.p.s.
Hradská 818, tel. 565 534 648
Ze stﬁedovûkého hradu, opu‰tûného v první polovinû 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 - peãení chleba a hrnãíﬁské
ﬁemeslo si mohou náv‰tûvníci v letních mûsících vyzkou‰et.
Kali‰tû - rodn˘ dÛm Gustava Mahlera
Obecní úﬁad Kali‰tû, tel. 565 546 522, e-mail: kaliste@quick.cz
âestnou zá‰titu nad rekonstrukcí domu pﬁevzala svûtoznámá
sopranistka Gabriela BeÀáãková, garantem byla Nadace Musica
Noster Amor. PÛvodnû zájezdní hostinec se sálem a dobovou
restaurací byl doplnûn novû vybudovan˘m hudebním sálem.
Pivovar Bernard je v˘robcem speciálních znaãkov˘ch piv bez
pouÏití pasterizace. Prohlídka rodinného pivovaru pﬁipomíná tradici pivovarnictví, zaloÏené ve mûstû v polovinû 16. století. Exkurze
vãetnû videoprojekce a ochutnávky piva trvá cca 1 hodinu.
BERNARD PIVO v.o.s., tel. 565 532 511, www.bernard.cz
Nauãná stezka Bﬁezina
Nauãná stezka Bﬁezina, jejíÏ jméno je odvozeno od Otokara
Bﬁeziny, prochází nejzajímavûj‰ími lokalitami v okolí hradu Orlíka.
Stezka zaãíná v nové ãásti lesoparku u Z· Podhrad a je pﬁipravena jako okruÏní v celkové délce cca 10 km. V souãasné dobû je na
jednotliv˘ch stanovi‰tích trasy rozmístûno jiÏ 14 panelÛ.

sport
Pravidelné sportovní akce:
kvûten/ãerven
Mistrovství republiky v autokrosu
pod Vilémovsk˘m lomem
ãervenec/srpen
Mezinárodní jezdecké závody
ve v‰estrannosti CCI
srpen
Zlatá podkova - celostátní finále jezdeck˘ch
a vozatajsk˘ch soutûÏí ve v‰estrannosti
zimní stadion - OkruÏní ulice, tel. 565 532 891
jezdecká ‰kola - tel. 565 533 266
sportovní hala, tenisové kurty, fotbalov˘ stadion
tel. 565 536 132
bojové umûní Taekwondo WTF - tel. 565 533 144
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Chotûboﬁ
www.chotebor.com
Mûstsk˘ úﬁad Chotûboﬁ
referát kultury
TrãkÛ z Lípy 69, 583 01 Chotûboﬁ
tel. 569 622 296, e-mail: tomaskova@chotebor.com

historie
Chotûboﬁ leÏí v krásném a ekologicky ãistém prostﬁedí âeskomoravské vysoãiny. Lze pﬁedpokládat, Ïe první osada zde stála
uÏ ve 12. století, snad v souvislosti s Libûckou stezkou, která
tudy procházela. První doloÏen˘ majitel panství je uvádûn Smil z
Lichtemburka, kterému patﬁily i na dal‰ích místech stﬁíbrné doly.
Král Jan Lucembursk˘ v roce 1331 udûlil mûstu jihlavské mûstské horní právo a pov˘‰il jej tak na mûsto královské. V roce 1421
obsadil mûsto husitsk˘ oddíl. Roku 1454 naﬁídil král Ladislav
Pohrobek mûsto znovu opevnit, na konci 15. století získal
Chotûboﬁ Mikulá‰ ml. Trãka z Lípy a pﬁipojil ji ke svûtelskému
panství, ãímÏ se stala z královského mûsta poddansk˘m. Za tﬁicetileté války bylo mûsto poniãeno ‰védsk˘mi vojsky a pokatoliãtûno. Od roku 1683 vlastnil panství hrabû Kinsk˘, kter˘ dal
postavit barokní zámek. Po roce 1836 se vlastníky mûsta stali
Dobﬁen‰tí z Dobﬁenic a to aÏ do konfiskace v roce 1948. Ráz
mûsta naru‰ilo v 19. století nûkolik poÏárÛ, které zniãily vût‰inu
domÛ na námûstí a kostel. V˘znamnou událostí v dûjinách mûsta
byl také pﬁíjezd prvního vlaku 1. ãervna 1871.

památky
Chotûboﬁsk˘ zámek byl postaven v letech 1701 - 1702.
K v˘stavbû bylo vyuÏito základÛ a ãástí zdiva b˘valé tvrze, jejíÏ
vznik se datuje do doby vlády Karla IV. Souãástí zámku je zámecká kaple Nejsvûtûj‰í Trojice s bohatou ‰tukovou v˘zdobou,
freskami a obrazy s biblick˘mi motivy. Od roku 1952 je zámek,
kter˘ byl roku 1992 navrácen rodinû Dobﬁensk˘ch, sídlem
Mûstského muzea v Chotûboﬁi. Sbírkov˘ fond muzea narÛstal
pﬁedev‰ím sbûrnou ãinností a dary místních obyvatel a pﬁíznivcÛ
muzea. Historicky cenné pﬁedmûty obsahuje sbírka militárií, sfragistiky a geologie. Jako celek je nejv˘znamnûj‰í sbírka v˘tvarného
umûní a sbírka knih, která obsahuje nûkolik pomûrnû vzácn˘ch
rukopisÛ, prvotiskÛ a star˘ch tiskÛ.
Kostel sv. Jakuba star‰ího je pÛvodnû románsk˘, pozdûji gotick˘, po‰kozen byl nûkolika poÏáry a znovu pseudogoticky vystavûn. Kostel je dvoulodní s hranolovitou vûÏí.
V parku Václava Fialy je pseudorománská a pseudogotická kaple
Pov˘‰ení sv. kﬁíÏe, byla postavena v roce 1863 podle plánÛ
Fr. Schmoranze.
Kaple sv. Anny byla na místû malé kapliãky vystavûna v roce 1902.
Mariánsk˘ sloup v parãíku pod ulicí TrãkÛ z Lípy byl postaven
v roce 1700 v dobû ohroÏení mûsta morem nákladem majitelÛ
chotûboﬁského panství, rodinou Kinsk˘ch.
Mariánsk˘ sloup na námûstí byl postaven mûstem v roce 1890.
U vchodu do zámeckého parku stojí socha Jana Nepomuckého
z roku 1720.
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Technickou památkou je tﬁípatrová ãtyﬁhranná vodárenská vûÏ.
Do zásobníku v ní se ãerpala voda ze studnû u ﬁeky Doubravy
a z nûj se voda samospádem pﬁivádûla prostﬁednictvím potrubí
na chotûboﬁské nádraÏí pro parní lokomotivy.

pﬁíroda
Chotûboﬁ leÏí na jiÏním okraji Chránûné krajinné oblasti Îelezné hory.
Mezi místní ãástí Bílek a b˘val˘m Horním ml˘nem u Chotûboﬁe
se nalézá pﬁírodní rezervace Údolí Doubravy, která je souãástí
CHKO Îelezné hory a jíÏ prochází 4,5 km dlouhá nauãná stezka.
¤eka Doubrava zde protéká kaÀonovit˘m zalesnûn˘m údolím
a vytváﬁí malebná a divoká zákoutí s balvanit˘m ﬁeãi‰tûm a ãetn˘mi peﬁejemi. Najdeme zde skalní vûÏe, vodopád, obﬁí hrnec ãi
kamenné moﬁe. Pﬁekrásn˘ v˘hled do údolí se nask˘tá ze skalní
vûÏe âertÛv stolek, v jejíÏ blízkosti se nalézají dvû umûlé jeskynû.
Na skalnatém ostrohu Sokolohrady, kde stával hrad Sokolov je
umístûna pamûtní deska knûzi a básníku Fr. Bo‰tíkovi. TÛÀ
Mik‰ova jáma, kaÀon Koryto, Velk˘ vodopád ãi Toãit˘ vír jsou
dal‰ími zajímav˘mi místy v údolí, která jsou navíc opﬁedena
povûstmi, v nichÏ se stﬁídá dobro a zlo, láska a nenávist.
Nedaleko SokolohradÛ se nachází dal‰í chránûné území - písník
zarostl˘ ra‰eliníkem, s v˘skytem masoÏravé rostliny rosnatky
okrouhlolisté.
U silnic na Novou Ves, Libici nad Doubravou nebo Maleã se
vyskytují nûkolik set let staré mohutné duby. Jedním z nich byl
znám˘ ÎiÏkÛv dub, pod kter˘m pr˘ slavn˘ vojevÛdce odpoãíval.
Nedaleko kaple sv. Anny na západním okraji mûsta se nacházejí
zajímavé rulové skály naz˘vané Koukalky.
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kultura
Pravidelné kulturní akce:
bﬁezen Dûtsk˘ karneval nadaãního fondu postiÏen˘ch dûtí
duben Vítání jara
kvûten, srpen, ﬁíjen, prosinec Mûstské trhy
ãervenec Parkon - evropské setkání pﬁíznivcÛ literatury, filmu
a internetu
prosinec Vánoãní koncert
Mûstské muzeum - Riegrova 1, tel. 569 623 293,
e-mail: muzeum.chotebor@cbox.cz
http://web.redbox.cz/muzeum.chotebor/
Ranû barokní zámek italského typu dal postavit hrabû Kinsk˘
poãátkem 18. století na místû gotické tvrze. V pÛvodním stavu se
zachovala kaple Nejsvûtûj‰í Trojice s bohatou ‰tukovou v˘zdobou. Je obklopen anglick˘m parkem v chránûném údolí ﬁeky
Doubravky. Sbírky dokumentují historick˘ v˘voj mûsta, bohatû
zastoupena je sbírka v˘tvarného umûní.
Stálé expozice: Chotûboﬁ - ná‰ domov, Okresní hejtmanství
Chotûboﬁ, Osobnosti Chotûboﬁska

sport
Pravidelné sportovní akce:
leden
Vyhlá‰ení sportovce roku
bﬁezen Miss aerobik
duben Bûh Chotûboﬁskem
kvûten Pohár starosty mûsta a ﬁeditele lesÛ
stﬁelecká soutûÏ
srpen
Velká cena sponzora

Jaromûﬁice
nad Rokytnou
www.jaromericenr.cz
Informaãní centrum Kulturního stﬁediska
Komenského 1209, 675 51 Jaromûﬁice nad Rokytnou
tel. 568 440 132, e-mail: kulturni_stredisko@iol.cz

historie
Podle legendy byla osada zaloÏena jiÏ v roce 1131 pﬁemyslovsk˘m kníÏetem Jaromírem. Písemné prameny dokládají vznik
tvrze s vût‰ím sídli‰tûm aÏ na poãátku 14. století. V 16. století
byla tvrz pﬁebudována na renesanãní zámek, kter˘ jiÏ pﬁipomíná
dne‰ní dispozici trojkﬁídlé budovy.
Po roce 1623 bylo panství zkonfiskováno a prodáno nûmeckému
váleãníkovi Gerhardovi z Questenberka. Ve tﬁech generacích se
pak uskuteãnil neb˘val˘ rozvoj hospodáﬁsk˘, stavební a kulturní.
Rozsáhlé stavební úpravy na zámku probíhaly koncem 17. století za Jana Antonína Questenberka, kter˘ mûsto zároveÀ obohatil
o servitsk˘ klá‰ter s loretou a ‰pitál sv. Kateﬁiny. Stavební v˘voj
na zámku byl ukonãen na poãátku 18. století za Jana Adama
Questenberka podle návrhu architekta Jakuba Prandtauera.
Ve mûstû se v 18. století odehrával také neobyãejnû bohat˘ kulturní Ïivot. Jan Adam z Questenberka na zámku soustﬁedil proslulou zámeckou kapelu, která patﬁila k nejv˘znamnûj‰ím své
doby. Zde poprvé zaznûla v roce 1730 ãesky zpívaná opera
“O pÛvodu Jaromûﬁic na Moravû”, kterou zkomponoval zámeck˘
kapelník a skladatel Franti‰ek Václav Míãa, rodák z Tﬁebíãe.
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KdyÏ o dvû stû let pozdûji pﬁi‰el do Jaromûﬁic na zdej‰í mû‰Èanskou ‰kolu uãitel Václav Jebav˘, nalezl jen poklidné mûsteãko
bez ve‰ker˘ch stop po nûkdej‰ím bohatství kulturního Ïivota.
A pﬁece tu tento básník - pod jménem Otokar Bﬁezina - na‰el
jedineãnou inspiraci ke sv˘m básním a filosofick˘m esejím.

památky
Zámek má dvû patra a pÛdorys ve tvaru písmene H. Páteﬁí je hlavní trakt obrácen˘ do námûstí, boãní kﬁídla vymezují na severu
ãestn˘ dvÛr a na jihu jsou spojena s parterem parku. âervenobílá
barevnost omítek zvy‰uje plastiãnost fasády. V této podobû je
zámek jedním z nejv˘znamnûj‰ích barokních architektur v Evropû.
Park je rozdûlen ﬁíãkou Rokytnou na dvû ãásti. Jeho bliÏ‰í ãást je
ﬁe‰ena jako parter ve francouzském stylu, druhá vyznívá ve volnûj‰í krajinné pojetí. Cel˘ park je komponován dÛslednû symetricky,
coÏ zdÛrazÀuje osazení kamenn˘mi lavicemi a sochami ze tﬁicát˘ch let 18. století, znázorÀujícími postavy z antické mytologie.
Zámeck˘ kostel sv. Markéty, kter˘ je pﬁipojen k hlavnímu kﬁídlu zámku, vyzdobili K. F. Toepper, Jean Baptiste a malíﬁ Seglioni.
Muzeum Otokara Bﬁeziny je umístûno v domû, kde básník strávil
poslední léta svého Ïivota. Na místním hﬁbitovû je také pochován.
Na hrobû je jako náhrobek umístûno vynikající dílo jeho pﬁítele,
sochaﬁe Antonína Bílka, bronzové souso‰í “TvÛrce a jeho sestra
Bolest”, které zachycuje básníkÛv lidsk˘ i umûleck˘ osud.
Na námûstí je souso‰í Nejsvûtûj‰í trojice a na mostû pﬁes ﬁeku
Rokytnou je soubor barokních soch - sv. Máﬁí Magdalena,
sv. Jan Nepomuck˘, Pieta, sv. Jan Sarkander.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
srpen
Mezinárodní hudební festival Petera Dvorského
Tradiãní jaromûﬁické posvícení
prosinec Vánoãní trhy na státním zámku
Zámek - tel. 568 440 025
V zámku se nabízí náv‰tûvníkÛm moÏnost v˘bûru ze dvou prohlídkov˘ch okruhÛ, které zpﬁístupÀují celou ãást zámku pÛvodnû
ob˘vanou ‰lechtou. Ze zámeck˘ch interiérÛ na sebe upozorÀují
zejména reprezentaãní prostory: sál pﬁedkÛ s alegorickou kresbou
na klenbû od F. M. Francia, taneãní sál s malbou od Jeana Baptisty
a dochovan˘m souborem sedacího nábytku, ãínsk˘ salonek s
intarziemi. ·tuková v˘zdoba pochází od G. Alfieriho a J. Canoniho.
V pﬁízemí zámku byly zﬁízeny ﬁímské láznû a salla terrena. Bûhem
letní sezony se kaÏdoroãnû koná v historick˘ch prostorách
zámku mezinárodní hudební festival.
Muzeum Otokara Bﬁeziny - tel. 568 440 204
Muzeum je nejstar‰ím literárním muzeem na Moravû. BásníkÛv
byt je v nûm zachován v pÛvodní podobû, studijní knihovna
obsahuje celé Bﬁezinovo dílo. Nachází se zde téÏ minigalerie
obrazÛ a grafik Franti‰ka Bílka. Spoleãnost Otokara Bﬁeziny,
spravuje také archiv, ve kterém shromaÏìuje rukopisy, svûdectví a osobní vyznání o Otokaru Bﬁezinovi, ale i o osobnostech,
které sv˘m dílem ovlivnil. ·kolní v˘pravy si mohou vybrat ze
dvou bﬁezinovsk˘ch videoprogramÛ a z témûﬁ tﬁiceti audioprogramÛ, které zahrnují i tématiku dal‰ích osobností - Jakuba
Demla, Franti‰ka Bílka, Jana Zahradníãka, Bedﬁicha Fuãíka, Jiﬁího
Kubûny a dal‰ích. Pro ‰koly je to vítané zpestﬁení hodin literatury.
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sport
tenisové kurty - TJ Sokol, tel. 568 440 252
tenisové kurty - tel. 568 440 135
fotbalové hﬁi‰tû, stolní tenis
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Jemnice
www.mesto-jemnice.cz
Mûstsk˘ úﬁad, odd. kultury a regionálního rozvoje
Husova 103, 675 31 Jemnice
tel. 568 450 221- 222, kl. 113
e-mail: kultura@mesto-jemnice.cz

historie
Jemnice je jedním z nejstar‰ích mûst na Moravû. PÛvodní osada
vznikla na místû pohraniãního hradu z pﬁelomu 11. a 12. století.
Mûsto bylo zaloÏeno na zaãátku 13. století jako královsk˘ majetek
na kﬁiÏovatce obchodních cest pﬁi brodu pﬁes ﬁíãku Îeletavku na
loÏiskách zlata a stﬁíbra. Dokladem toho je název mûsta - Jemnice
byla sídlem „jamníkÛ” vybírajících rudu z jam. První písemná
zmínka o Jemnici je v Kuﬁimské kronice z roku 1226.
Nejvût‰ího rozkvûtu dosáhlo mûsto ve stﬁedovûku. V letech
panování lucemburské dynastie mu byla udûlena rozsáhlá privilegia. Období rozkvûtu se stﬁídala s obdobím úpadku. Dvakrát
bylo mûsto zcela zpusto‰eno - roku 1468 za taÏení Matyá‰e
Korvína a v prÛbûhu tﬁicetileté války. Stﬁídali se rovnûÏ majitelé
jemnického panství. Od roku 1842 patﬁila Jemnice rodu
Pallavicini, v jehoÏ majetku zÛstala aÏ do roku 1945.
PÛdorys historické ãásti mûsta je vymezen zachovan˘mi stﬁedovûk˘mi hradbami a nûkolika branami. V jedné z nich je zazdûna
so‰ka tzv. „jemné panny” - paladium mûsta.
V Jemnici byla jedna z nejstar‰ích Ïidovsk˘ch obcí u nás. První
písemná zmínka pochází z roku 1336. Z Ïidovské ãtvrti se zachovala podstatná ãást domÛ a brána. Nejstar‰í náhrobky na Ïidovském hﬁbitovû pocházejí ze 17. století.
V Jemnici se narodily nebo pÛsobily v˘znamné osobnosti:
rakousk˘ romantick˘ básník Franz Grillparzer a malíﬁská rodina
CharlemontÛ, ve mûstû se narodil Roman Havelka, malíﬁ Podyjí.
Na zemské lesnické ‰kole studoval a jako profesor pÛsobil Jan
Vrba, kter˘ ze zdej‰ího prostﬁedí ãerpal námûty pro svou spisovatelskou tvorbu.
Souãasn˘ charakter mûsta vznikl po poÏáru roku 1832 a má klasicistní charakter.

památky
Mûsto je prohlá‰eno památkovou zónou. Kolem celého historického jádra jsou zachovány dvojité hradby se ãtyﬁmi ba‰tami
a dvûma barbakany.
V˘znam a v˘stavnost stﬁedovûkého mûsta dokládají dodnes
zachované církevní stavby. Nejstar‰í je kostel sv. Jakuba na
pﬁedmûstí Podolí, pÛvodnû románská rotunda, z níÏ zÛstala
zachována kulatá vûÏ (nejstar‰í dochovaná vûÏ na Moravû
vÛbec). KnûÏi‰tû je vrcholnû gotické, loì byla pﬁestavûna v polovinû 19. století.
Mûstsk˘ kostel sv. Stanislava na námûstí, pÛvodnû gotick˘, byl
v 16. století zaklenut renesanãní klenbou, vnitﬁní zaﬁízení je barokní. Pod kruchtou jsou v˘znamné renesanãní náhrobníky pánÛ
Meziﬁíãsk˘ch z Lomnice. Interiér gotického klá‰terního kostela
sv. Víta pochází z barokní opravy v 18. století, kdy byl v presbytáﬁi obohacen o freskovou oltáﬁní v˘zdobu od J. Winterhaltera.
U franti‰kánského klá‰tera stojí „Svatovítská lípa” stará témûﬁ
800 let, spojovaná s ãinností kazatele Jana Kapistrána.
Zámek vznikl pﬁestavbou pozdnû románského hradu v roce 1661,
svoji koneãnou podobu získal o sto let pozdûji. Zámek je obklopen rozsáhl˘m parkem pﬁírodnû krajináﬁského stylu (21 ha).
Jako technická památka je chránûn stﬁedovûk˘ vodovod vedoucí od kostela sv. Víta do mûsta.
Severnû od mûsta, na návr‰í u silnice do Chotûbudic je ‰lechtická
hrobka rodu Pallvicini, vybudovaná v letech 1901 - 02 v neoklasicistním stylu.

21

historická mûsta Vysoãiny

kultura
Barchan
Tradiãní historická slavnost se kaÏdoroãnû koná vÏdy v druhé
polovinû ãervna, první nedûli po sv. Vítu. Pﬁipomíná rok 1312,
kdy se podle legendy do mûsta na ãas uch˘lila královna Eli‰ka
Pﬁemyslovna. Vítûz tehdy konaného turnaje pﬁevzal z rukou královny ‰átek z barchetu. âtyﬁi bûÏci závodí o barchan (6 loket
ãesk˘ch barchetÛ), ‰átek, punãochy a vûneãek, tj. dary, kter˘mi
pr˘ královna Eli‰ka obdarovala ãtyﬁi posly, kteﬁí jí pﬁinesli zprávy o vítûzstvích krále Jana Lucemburského.
Mûstské muzeum - námûstí Svobody 75, tel. 568 450 767
Expozice jsou umístûny v barokním mû‰Èanském, domû, empírovû upraveném.
Stálé expozice: Minerály a horniny, Dolování a historie Jemnicka,
Regionální historie
Letní a stálé kino - tel. 568 450 509

nezapomeÀte nav‰tívit
Na jemniãkách (2 km jiÏnû) - lokalita se zachovan˘mi zbytky
stﬁedovûk˘ch ‰achet po dolování zlata a stﬁíbra

sport
Pravidelné sportovní akce:
srpen
Hasiãská soutûÏ o putovní pohár starosty mûsta
Jemnice - tradiãní závody druÏstev muÏÛ, Ïen a dûtí
Mûstsk˘ les - 450 ha, asfaltové cesty vhodné pro cyklistické
v˘lety, v zimû tratû na bûÏky (2 km severnû od mûsta)
pﬁírodní koupali‰tû U hlubokého rybníka - rekreaãní oblast
s chatovou zástavbou (3 km v˘chodnû od mûsta)
pﬁírodní koupali‰tû âerven˘ rybník a Vlãí hora
(2 km západnû od mûsta)
koupali‰tû - 3 bazény, skluzavka, nohejbalové hﬁi‰tû (2 km
západnû od mûsta)
jezdectví - obec De‰ná (7 km jiÏnû od mûsta)
tenis, stolní tenis, kopaná, lední hokej, ‰achy, kalanetika
a aerobic - TJ Sokol, tel. 568 450 503
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Jihlava
www.jihlava.cz
Turistické informaãní centrum
Masarykovo nám. 19, 586 01 Jihlava
tel./fax: 567 308 034, e-mail: infojihlava@ji.cz

historie
Jihlava, nejstar‰í horní mûsto ãesk˘ch zemí, vzniklo v první polovinû 13. století bûhem kolonizace kraje, urychlené nálezem stﬁíbrn˘ch rud. Bohatství plynoucí z dolování se projevilo zejména ve
velkorysosti jeho zaloÏení. Témûﬁ souãasnû byly stavûny tﬁi hlavní
církevní stavby - farní kostel sv. Jakuba a klá‰terní komplexy
minoritÛ a dominikánÛ. Královská privilegia zaruãovala mûstu prosperitu a Jihlava se brzy stala jedním z nejmocnûj‰ích mûst království. Bylo chránûno mohutn˘m opevnûním, námûstí lemovaly
kamenné domy s podloubím, ve mûstû se razily mince. Jihlava
zaujímala pﬁední místo i v oblasti právní - poprvé ve stﬁední Evropû
zde bylo vedle mûstského práva kodifikováno horní právo, které se
stalo vzorem pro ﬁadu dal‰ích horních mûst.
V˘znam tûÏby stﬁíbra poklesl koncem 14. století, kdy byly vytûÏeny nejbohat‰í Ïíly ryzího stﬁíbra. Hospodáﬁsk˘ v˘voj mûsta v‰ak jiÏ
v té dobû zaji‰Èoval obchod a ﬁemeslná v˘roba - zejména soukenictví se na tﬁi století stalo rozhodujícím hospodáﬁsk˘m odvûtvím.
Velk˘ poÏár mûsta v roce 1523 ukonãil stﬁedovûkou etapu v˘stavby mûsta, které bylo pﬁestavûno v renesanãním stylu.
Po odstranûní ‰kod zpÛsoben˘ch ‰védskou okupací na konci
tﬁicetileté války bylo mûsto obnoveno v barokním duchu
a dosáhlo nového hmotného i kulturního rozvoje. Císaﬁovna
Marie Terezie pozvala do mûsta nizozemské soukeníky, jejichÏ
zku‰enosti vedly ke zdokonalení v˘roby. Ve druhé polovinû
18. století byla Jihlava druh˘m nejvût‰ím producentem sukna
v monarchii. Mûsto se postupnû vymanilo z tûsného okruhu
hradeb, námûstí získalo noãní osvûtlení, byla pﬁestavûna radnice.
Poãátkem 19. století byly zbourány mûstské brány s úzk˘mi
prÛjezdy a prÛãelí domÛ byla upravena klasicistnû.

památky
Historické centrum mûsta je mûstskou památkovou rezervací.
SvaÏité obdélníkovité námûstí patﬁí svou rozlohou (36 650 m2)
k nejvût‰ím historick˘m námûstím v zemi. Lemují ho cenné
mû‰Èanské domy na gotick˘ch základech, doplÀuje ho barokní
morov˘ sloup a dvû kamenné ka‰ny. Pod mûstsk˘m historick˘m
jádrem se nachází podzemní labyrint chodeb v celkové délce
23 km. âást chodeb je pﬁístupná.
Farní kostel sv. Jakuba Vût‰ího byl vysvûcen v roce 1256.
Baroknû upraven˘ interiér skr˘vá gotické plastiky a renesanãní
zlacenou kﬁtitelnici. Ochoz severní vûÏe je v letních mûsících pﬁístupn˘.
Minoritsk˘ kostel Nanebevzetí Panny Marie patﬁí k nejstar‰ím
kamenn˘m stavbám ve mûstû. Uvnitﬁ je kostel zachován v pÛvodní podobû (mohutné pozdnû románské sloupy, fragmenty gotické
v˘malby, sochy svûtic).

Dominikánsk˘ kostel Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe byl budován ve stylu
francouzské gotiky a dokonãen pod vlivem gotiky parléﬁovské.
Spolu s klá‰terem byl roku 1871 pﬁedán pro vojenské úãely,
dnes je vyuÏíván ãsl. církví husitskou. âást klá‰tera byla zrekonstruována na hotel Gustav Mahler.
V interiéru jezuitského kostela sv. Ignáce je uloÏena mimoﬁádnû
cenná plastika Pﬁemyslovsk˘ kﬁíÏ z poãátku 14. století. Pravidelnû
se v kostele poﬁádají koncerty varhanní hudby.
Baroknû upravená radnice vznikla spojením tﬁí ranû gotick˘ch
domÛ. Pﬁed radnicí byla 5. 7. 1436 slavnostnû vyhlá‰ena
Basilejská kompaktáta, jimiÏ byly ukonãeny husitské války v
na‰ich zemích.
Mûstské hradby byly budovány kolem vznikajícího mûsta krátce
po jeho zaloÏení. Tﬁíkilometrové opevnûní bylo prolomeno pûti
branami, z nichÏ se zachovala brána Matky BoÏí. Dvojit˘ pás
hradeb je rekonstruován podle barokní podoby ze 17. století.
Hradební parkán je parkovû upraven.
Existenci Ïidovské obce pﬁipomíná Ïidovsk˘ hﬁbitov. Byl zaloÏen
roku 1869, má rozlohu 9 000 m 2 a stojí zde pﬁes tisíc náhrobkÛ
ãlenÛ zdej‰í Ïidovské komunity - mj. rodiãÛ Gustava Mahlera.
Památník obûtem holocaustu byl odhalen v kvûtnu 1995.
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kultura
Pravidelné kulturní akce:
bﬁezen Festival dramatického umûní
regionální soutûÏ stﬁedo‰kolsk˘ch divadelních souborÛ
Regionální festival studentského amatérského
divadla
duben Na jihlavsk˘ch hradbách
rekonstrukce pﬁepadu Jihlavy roku 1402
kvûten Hliníkov˘ Vilém - pﬁehlídka amatérsk˘ch videofilmÛ
Bohemia Talent - soutûÏ zaãínajících zpûvákÛ
Okresní pﬁehlídka dûtsk˘ch divadelních souborÛ
DÛm, byt, zahrada - regionální v˘stava
ãerven Mezinárodní festival sborového umûní
Havíﬁsk˘ prÛvod - historická mûstská slavnost
Aerosalon - v˘stava letecké techniky
Dny varhan - cyklus varhanních koncertÛ
Národní pﬁehlídka dûtsk˘ch folklórních souborÛ
Festival piva
ãerven-ãervenec
Hudební festival Vysoãina
Mahlerova klavírní soutûÏ
ãerven - záﬁí
Jihlavské kulturní léto
srpen
Muzika Jihlava - rockov˘ festival
záﬁí
Den JeÏka - pivní slavnosti jihlavského pivovaru
Sejdeme se Na Kopeãku
koncerty, divadelní pﬁedstavení v rámci celostátního
T˘dne du‰evního zdraví
Mahler - Jihlava: Hudba tisícÛ - mezinárodní festival
ﬁíjen
Jihlavské dny hudby
ﬁíjen
Mezinárodní festival dokumentárního filmu
listopad Pﬁíjezd sv. Martina
prosinec Pﬁehlídka animovan˘ch filmÛ
Jihlavské Vánoce
série koncertÛ a divadelních pﬁedstavení
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Horácké divadlo
Komenského 22, tel. 567 321 717, www.webhouse.cz/hdj
Jihlavská divadelní tradice sahá do druhé poloviny 16. století.
Stál˘ stánek získalo mûstské divadlo v roce 1850, zásadní
modernizace byla dokonãena v roce 1995.
Divadlo na Kopeãku
Brnûnská 54, tel. 567 552 232
V divadle mají prostor amatérské soubory, komorní poetické
veãery, besedy a koncerty.
De Facto Mimo
Brnûnská 15, tel. 603/523419, http://dfm.hyperlink.cz
Nezávislé divadelní studio.
Muzeum Vysoãiny
Masarykovo námûstí 57/58, tel. 567 309 728 - správa,
tel. 567300091 - expozice, e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz,
http://muzeum.ji.cz
Expozice jsou umístûny ve dvou historick˘ch domech na námûstí. V jednom z nich, b˘valém cechovním domû soukenick˘ch
mistrÛ, je zachován nejvût‰í jihlavsk˘ „kryt˘ dvÛr” s arkádovou
chodbou na toskánsk˘ch sloupech. Muzeum pﬁedstavuje ve
sv˘ch stál˘ch expozicích pﬁírodu a historii Vysoãiny a dûjiny
mûsta. Stálé expozice jsou doplÀovány ﬁadou v˘stav.
Stálé expozice: Dolování stﬁíbra a mincování, Geologie a mineralogie âeskomoravské vrchoviny, Ochrana pﬁírody a chránûná
území na Jihlavsku, Îivá pﬁíroda âeskomoravské vrchoviny,
Stﬁedovûká a renesanãní Jihlava, Mobiliáﬁ zámku Plandry, Îidovská synagoga.
Expozice Mlad˘ Gustav Mahler a Jihlava
Kosmákova 9, tel. 567 309 14, tel. 606 725 5287
K vidûní jsou dobové dokumenty pﬁipomínající skladatelovu
Ïivotní etapu proÏitou v Jihlavû a hudební nahrávky. Budova je
zároveÀ vyuÏívána k pﬁíleÏitostn˘m v˘stavám a pﬁedná‰kám.
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Oblastní galerie Vysoãiny
Komenského 10, tel. 567 301 680, e-mail: ogv.art@pvtnet.cz
Masarykovo nám. 24, tel. 567 309 721
Sídlí ve dvou historick˘ch domech v centru mûsta, jejichÏ interiér
je pozoruhodn˘ i z architektonického hlediska. Ve sv˘ch sbírkách
má umûlecká díla 19. a 20. století a pﬁedev‰ím souãasného umûní
se vztahem k Vysoãinû. DoplÀováno v˘stavami.
M+K galerie - âajkovského 33, tel. 567 300 178
www.mk-galerie.cz
autorské v˘stavy grafiky, malby, uÏitného umûní
Galerie ART F&F - Masarykovo námûstí 19, tel. 567 330 029
souãasní v˘tvarníci
Galerie GJP - Masarykovo námûstí 18, tel. 567 321 856
souãasní regionální v˘tvarníci
Mini galerie - Jarní 22a, tel. 567 301 949 - mladí v˘tvarníci
Galerie V˘heÀ - Kosmákova 7, tel. 567 303 028
kopie ãeského historického skla, keramika, ‰perky, grafika, betlémové figurky
Vinárna Sandra - hotel Grand, Husova 1, tel. 567 303 541
v˘stavy obrazÛ
Hotel Gustav Mahler - galerie v b˘valém klá‰terním refektáﬁi
KﬁíÏová 4, tel. 567320501 - tématické v˘stavy
Galerie Jána ·moka - ateliéry Stﬁední umûlecké ‰koly grafické,
Dvoﬁákova 12, tel. 567311938, práce studentÛ a uãitelÛ ‰koly
Purmerendsk˘ dÛm - Husova 21, tel. 567 310 595, pﬁíleÏitostné
v˘stavy partnerského holandského mûsta
Knihkupectví a ãajovna K&P - Masarykovo nám. 21,
tel. 567 312 873 - v˘stavy obrazÛ a fotografií
DÛm kultury odborÛ - Tolstého 2, tel. 567 300 861
Mûstská knihovna - Masarykovo nám. 64, tel. 567 301 427
Vrak bar - Centrum prevence - sídli‰tû U Pivovaru,
tel. 567 304 802 - besedy, v˘stavy, kulturní akce
DÛm dûtí a mládeÏe - Brnûnská 46, tel. 567 303 521
Kino Sokol - Tyr‰ova 12, tel. 567 300 801
Kino Dukla - ul. Jana Masaryka, tel. 567 303 278

nezapomeÀte nav‰tívit
Jihlavské podzemí
Obãanské sdruÏení Jihlavsk˘ netop˘r
Masarykovo nám.64, tel. 567 321 116
e-mail: j.netopyr@volny.cz, http://jnetopyr.wz.cz
Jihlavské podzemí je druh˘m nejvût‰ím systémem zachovan˘m
pod historickou zástavbou na území na‰í 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. V nejhlub‰ím
místû vede trasa 13 metrÛ pod povrchem, unikátem je fosforeskující chodba.
ZOO - Bﬁezinovy sady 10, tel. 567 301 797,
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz, www.regionalist.cz/zoo
ZOO leÏí v údolí ﬁeky Jihlávky v lesoparku Bﬁezinovy sady,
deset minut pû‰í chÛze z centra mûsta. Byla zaloÏena v roce
1958 a je známá odchovem vzácn˘ch druhÛ zvíﬁat. Dûti mohou
vyuÏívat netradiãnû ﬁe‰en˘ dûtsk˘ koutek s kontaktní ZOO.
Lákadlem je jihoamerick˘ pavilon vybaven˘ nejmodernûj‰í technikou, mlÏn˘m systémem, tropick˘m de‰tûm a zvuky dÏungle.
Na plo‰e 8 ha je k vidûní pﬁes 400 zvíﬁat ve 100 druzích.
Vyhlídková vûÏ kostela sv. Jakuba Vût‰ího
Turistické informaãní centrum, Masarykovo nám.19,
tel./fax: 567 308 034
Stavba severní vûÏe (63 m), která slouÏila mûstu jako stráÏní,
byla dokonãena poãátkem 14. století. Ochoz je ve v˘‰ce 40 m
a nabízí pohled do ‰irokého okolí.
Vyhlídková brána Matky BoÏí
SdruÏení Jihlavská brána, VûÏní 1, tel. 567 333 659
Brána Matky BoÏí je jedinou branou, která se zachovala z pûti
stﬁedovûk˘ch mûstsk˘ch bran. Je typick˘m symbolem mûsta.
Koruna brány je pﬁístupná a nabízí pohled na celé mûsto. V mezipatrech jsou poﬁádány v˘stavy.
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Hornická nauãná stezka - znaãená stezka za minulostí jihlavského hornictví je dlouhá 5,5 km. Deset informaãních tabulí
seznamuje turisty s historií dolování stﬁíbra a místní pﬁírodou.
Pivovar a sodovkárna Jihlava
Pivovar a sodovkárna a.s., Vrchlického 2, tel. 567 164 111
Pivovar je v˘robcem piva „Jihlavsk˘ jeÏek”. Tradice v˘roby piva
sahá k Jihlavû do roku 1379. Exkurzi v pivovaru s ochutnávkou
lze doplnit obûdem v sousední Pivovarské restauraci a ochutnat
pivní speciality.

sport
Tradiãní sportovní akce:
leden
Celostátní turnaj mládeÏe ve stolním tenisu
Memoriál Roberta Cinka - lyÏaﬁské a bûÏecké závody
únor
Jihlavsk˘ jeÏek - soutûÏ v krasobruslení
Sportovec Kraje Vysoãina
bﬁezen Mistrovství republiky ve skupinovém bruslení
AXIS Cup - plavecké závody
duben Velikonoãní turnaj - volejbalová soutûÏ
neregistrovan˘ch hráãÛ
kvûten ¤idiã Vysoãiny
Tesláck˘ ‰otek
ãerven Mistrovství republiky v bezmotorovém létání
Horáck˘ triatlon
Gymnastick˘ den
Bûh Terryho Foxe
záﬁí
Velká cena Jihlavsk˘ch listÛ v bûhu na 1500 m
Horáck˘ leteck˘ den
ﬁíjen
Bûh Heulosem
listopad Bûh 17. listopadu
prosinec Vánoãní turnaj dorostu v hokejbale
Koupali‰tû Vodní Ráj
Romana Havelky 5a, tel. 567 230 166,
e-mail: koupaliste@smj.cz, www.vodniraj.cz
Letní a kryté bazény, venkovní kruhov˘ celoroãnû vyuÏívan˘
bazén, venkovní tobogan 85 m, kryt˘ tobogan 92 m, skluzavky,
vodní hrad, divoká ﬁeka, masáÏní trysky, perliãková lÛÏka, skupinová víﬁivka, brouzdali‰tû pro dûti, sauna, pára, masáÏe, solárium,
tenisové kurty, beach volejbal.
Sportovní hala FC PSJ Jihlava - E. Ro‰ického 6, tel. 567 304 148
Kryt˘ bazén, tobogán (45 m), venkovní slunûní, beachvolejbalové hﬁi‰tû, posilovna, sauna, rehabilitaãní centrum, kuÏelna,
v blízkosti areálu fotbalové hﬁi‰tû
Horáck˘ zimní stadion - Tolstého 23, tel. 567 305 447
kryt˘ stadion, venkovní kluzi‰tû, posilovna
Házenkáﬁské hﬁi‰tû SK Jihlava - plk. ·vece 1, tel. 567 306 593
ãást hﬁi‰tû je upravena pro hokejbal, hala pro stolní tenis
Sportovní hala SK Jihlava - OkruÏní 2, tel. 567 300 718
sálové sporty, sauna, v blízkosti areálu fotbalové hﬁi‰tû
Teniscentrum - Mostecká ul., tel. 567 322 798
venkovní kurty, krytá hala
Squash - v areálu Teniscentra
tel. 567 302 436, 567 322 798,
Sportovní leti‰tû Henãov - Aeroklub, Henãov 61,
tel. 567 303 171, 56722 15 00, e-mail: aeroklubjihlava@ji.cz,
www.aeroklub.ji.cz, vyhlídkové lety nad mûstem
Jezdecká ‰kola - Jiﬁí Vejmûlek, Na bûlidle 8, tel. 777 148 414
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Horolezecká stûna - Z· E.Ro‰ického, Ro‰ického 2
tel. 567 300 068 - vysoká 5.5 m s parametry pro konání závodÛ
LyÏování - terén v okolí mûsta vyuÏíván pro bûÏecké tratû, pro
milovníky sjezdového lyÏování jsou v okolí k dispozici svahy
s lyÏaﬁsk˘mi vleky:
Mrákotín - tel. 567 317 542
délka vleku 350 m, pﬁev˘‰ení 55 m, umûlé osvûtlení
Brtnice - tel. 567 216 115
délka vleku 356 m, pﬁev˘‰ení 60 m, umûlé osvûtlení, severní svah
âeﬁínek - tel. 567 309 801
délka vleku 450 m, pﬁev˘‰ení 90 m, umûlé osvûtlení, pﬁenosn˘
vlek pro dûti
Luka nad Jihlavou
tel. 567 219 495, 567 219 149, snûhová linka 605 449 493
www.volny.cz/gizela
délka vleku 560 m, pﬁev˘‰ení 90 m, umûlé osvûtlení,
pro dûti pﬁenosn˘ vlek
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Kamenice
nad Lipou
www.kamenicenl.cz
Informaãní stﬁedisko pﬁi MûÚ
námûstí âsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou
tel. 565 432 101, fax: 565 432 190
e-mail: pokladna@kamenicenl.cz

historie
První písemná zmínka o mûstû je z roku 1267. Kamenice nad
Lipou vznikla poãátkem 13. století jako osada pﬁi hradu. Dle kronikáﬁe Hájka z Liboãan se naz˘vala Kamenice u lipky, pozdûji nesla
jméno âeská a po obnovení hradeb r.1702 dostala pﬁídomek nad
Lipou, dle vsazené lípy v zámecké zahradû r.1248.
Prvními znám˘mi drÏiteli hradu byli pﬁíslu‰níci rodu
Bene‰ovicÛ. Dal‰ími majiteli byli Malovcové, po Zikmundovi
Matûjovi Vencelíkovi z Vrchovi‰È koupili panství Paradiesové.
Tehdy kameniãtí pﬁi‰li témûﬁ o v‰echny v˘sady a práva, a tím
i o hlavní zdroje pﬁíjmÛ. V r. 1695 se v‰ak Kamenick˘m ve sporu
s Ezliá‰em z HartigÛ dostalo odpu‰tûní císaﬁsk˘m patentem
zvan˘m Pardon. V˘znamn˘m vlastníkem panství byl hrabû Rey,
kter˘ vystavûl ‰kolu a zaloÏil Ïelezodílny. Do roku 1945 vlastnila
panství rodina vídeÀského bankéﬁe Geymüllera, kteﬁá se o zámek
i mûsto velmi dobﬁe starala.
Ve mûstû se rozvíjela nûkterá ﬁemesla - soukenictví, punãocháﬁství a ‰evcovství. Ve dvacát˘ch a tﬁicát˘ch letech 18. století se na
Melí‰ku tûÏilo stﬁíbro, koncem století ve Vodné Ïelezná ruda.
Roku 1875 byla Antonínem Rücklem postavena sklárna ve
Vãelniãce. Îelezniãní úzkorozchodná traÈ, která je dnes spí‰e
kuriozitou, byÈ slouÏí plnû provozu, byla otevﬁena roku 1906
a spojuje Kamenici s Jindﬁichov˘m Hradcem.

památky
Zámek vznikl na místû gotického hradu z 13. století pﬁestavbou
za Jana Malovce v druhé polovinû 16. století. Nádvoﬁí a palác
mají pÛvodní rozlohu. K hradbám byly pﬁistavûny prostorné
místnosti a vybudována dvû patra arkád. Jedno patro arkád bylo
za GeymüllerÛ zazdûno. V letech 1839 - 42 byla v jednom z kﬁídel zámku zﬁízena dílna na kramplování vlny. Od roku 1946 do
1998 slouÏil zámek jako dûtská ozdravovna. V souãasné dobû
prochází zámek celkovou rekonstrukcí.
Kostel V‰ech svat˘ch byl zaloÏen poãátkem 13. století, pro‰el
ﬁadou stavebních zmûn, nûkolikrát byl zniãen pﬁi poÏárech.
Náhrobní kameny zdej‰ích ‰lechtick˘ch rodÛ na vnûj‰ích zdech
kostela pocházejí z 16. a 17. století - dﬁíve byly umístûny v kostelní dlaÏbû. VûÏ byla postavena v roce 1707, mûﬁí 49,75 m
a jsou v ní umístûny ãtyﬁi zvony majestátního souzvuku.
Poslední rekonstrukce vûÏe byla realizována v roce 1994.

Lesní hﬁbitov Bradlo leÏí asi jeden kilometr jiÏnû od mûsta. V jihozápadním svahu se nachází jeskynû zvaná Luteránská ãi Ariánská
pec, v níÏ se podle povûsti tajnû scházeli nekatolíci. Na hﬁbitovû je
pohﬁben v˘znamn˘ badatel z oboru tropick˘ch nemocí a objevitel
bacilu skvrnitého tyfu dr. Stanislav Provázek von Lanow se svou
sestrou, malíﬁkou Marií Galimberti - Provázkovou. Na hﬁbitovû
stojí kaple sv. Máﬁí Magdaleny z poloviny 14. století, postavená
na osmistûnn˘ch základech. Cestu na hﬁbitov lemuje od roku 1806
patnáct kamenn˘ch pomníkÛ kﬁíÏové cesty. Ta byla zﬁízena v roce
1765 a v letech 1992 - 1993 restaurována akademick˘m sochaﬁem Krnínsk˘m a osazena obrazy od R. Brichcína.
Památná lípa byla zasazena v zámeckém parku v roku 1248.
Koruna stromu byla sraÏena bleskem v roce 1824, z lípy se
zachovalo torzo kmene se dvûma pﬁízemními vûtvemi. K 750.
v˘roãí mûsta byla vsazena v zámecké zahradû její lípa - dcera
(1998). Lípa Svobody na námûstí byla zasazena v roce 1919
a lípy u kostela v roce 1848.
Námûstí zdobí empírová ka‰na, vytesaná jihlavsk˘m kameníkem
Hrabou v polovinû 19. století, socha sv. Václava, zﬁízená Marií
Terezií z GolãÛ v roce 1765, pamûtní deska k 750. v˘roãí mûsta
a pomník Fr. Sadílkovi, zdej‰ímu uãiteli a zakladateli skautingu,
kter˘ zahynul v koncentraãním táboﬁe v Mauthausenu.
Památkou na Ïidovské osídlení je Ïidovsk˘ hﬁbitov z roku 1803
s ﬁadou empírov˘ch náhrobkÛ z první poloviny 19. století. Nabízí
krásn˘ pohled do okolní krajiny.
Ve mûstû se narodil hudební skladatel Vítûzslav Novák. Umûlci
je vûnována muzejní expozice, jedna jeho busta od Karla Otáhala
je umístûna na budovû ‰koly, druhá od Jana Kodeta byla odhalena v roce 1995 v prostoru pﬁed zámkem. Skladatelova matka
pochází z nedaleké myslivny Johanka. K ní vede modﬁínová alej
vysazená v roce 1835.
Pamûtní deska na domû ve Vackovû ulici pﬁipomíná vlasteneckého knûze, básníka a spisovatele Franti‰ka Josefa Vacka,
autora textu znárodnûlé písnû U panského dvora.
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kultura
Pravidelné kulturní akce:
ãerven
Pﬁehlídka dechov˘ch hudeb
kvûten
PouÈ
1. sobota v mûsíci Pravidelné trhy
Vlastivûdné muzeum - Palackého 75, tel. 0364/432168
Muzeum sídlí v budovû b˘valé vzorkovny a balírny skla. Dûjiny
mûsta zachycují v˘voj Kamenicka od prvních poãátkÛ osídlení do
poloviny na‰eho století (cechy, hamry, skláﬁství, slavní rodáci,
numismatika, historie úzkokolejky). Osudy a tvorbu hudebního
skladatele Vítûzslava Nováka dokumentuje expozice doplnûná
depozitáﬁem ze skladatelovy praÏské pracovny. Stálé expozice
jsou bûhem roku doplÀovány v˘stavami.
Stálé expozice: Dûjiny mûsta, Îivot a dílo Vítûzslava Nováka

sport
Pravidelné sportovní akce:
kvûten SoutûÏ v parkurovém skákání
ãervenec Fotbalov˘ turnaj o Kﬁi‰Èálov˘ pohár
Putovní pohár v poÏárním sportu
záﬁí
Motokros
volejbalové hﬁi‰tû - tel. 565 434 373
tenisové kurty - tel. 565 434 373
kuÏelna - tel. 565 434 678 nebo 432188
jezdectví - jezdeck˘ klub Bﬁezí (jízdárna 2,5 km)
tel. 606 807 015
jezdeck˘ klub SOUz - tel. 565 432 691
cyklotrasy - nabídka sedmi tras (délka 12 - 34 km)
s podrobn˘mi itineráﬁi na Informaãním centru
lyÏování, lyÏaﬁsk˘ vlek v obci Antonka - (2 km)
délka vleku 250 m, pﬁev˘‰ení 50 m, umûlé osvûtlení
rybaﬁení - tel. 565 432 201
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Úzkokolejná Ïelezniãní traÈ
Lokální traÈ s rozchodem 760 mm zaji‰Èuje pravideln˘ provoz na
trati JindﬁichÛv Hradec - ObrataÀ. První jízda byla uskuteãnûna
23.11.1906. Zajímavostí je pouÏívání klasick˘ch Edmandsonov˘ch
kartonov˘ch jízdenek, které dodává vlastní tiskárna na nádraÏí
v Kamenici nad Lipou. Jízdenky odtud míﬁí i k ostatním zákazníkÛm v ãesk˘ch krajích, ale i do Rakouska, ·v˘carska a dal‰ích
zemí. V letních mûsících nabízí ﬁadu moÏností na v˘lety romantickou krajinou.
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Ledeã

nad Sázavou
www.ledec-net.cz
Informaãní centrum
Hrad Ledeã nad Sázavou s.r.o., Husovo nám. 60
584 01 Ledeã nad Sázavou
tel./fax: 569 721 507, e-mail: is@ledec-net.cz

historie
Ledeã nad Sázavou patﬁí mezi nejstar‰í sídla v âechách. Poãátky
mûsta lze datovat do poloviny 12. století, kdyÏ první písemné
zprávy o nûm jsou z roku 1181 a 1186. Ve 13. století jsou zde
uvádûni Vladykové z Ledãe, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í byl Zikmund
z Ledãe, kter˘ patﬁil za panování Pﬁemysla Otakara II. mezi pﬁední
muÏe v ãeské zemi. Brzy po svém vzniku se Ledeã stává druh˘m
nejdÛleÏitûj‰ím hospodáﬁsk˘m centrem Posázaví za Nûmeck˘m,
dne‰ním Havlíãkov˘m Brodem. ¤emeslnou v˘robou a obchodem
roste a od konce 14. století dosahuje postupnû v‰ech mûstsk˘ch
práv, která v roce 1562 souhrnnû potvrzuje král Ferdinand I.
V husitském období se v písemn˘ch pramenech mluví o Ledãi jiÏ
jako o mûstû.

památky
Dominantou mûsta je ledeãsk˘ hrad, nacházející se na pravém
bﬁehu ﬁeky Sázavy, na vysokém ostrohu vápencové skály. Vznikl
v polovinû 13. století jako ranû gotická stavba. Postupnû byl pﬁestavûn renesanãnû, baroknû a naposledy po poÏáru roku 1897.
Zachovalo se mnoÏství stavebnû architektonick˘ch prvkÛ - válcová
vûÏ, renesanãní lodÏie, dvû brány. V areálu hradu sídlí od roku
1938 mûstské muzeum s rozsáhl˘mi sbírkami zbraní, mincí, skla,
porcelánu a hrnãíﬁsk˘ch v˘robkÛ.
Îidovská synagoga byla ve stylu vesnického baroka postavena
roku 1739 náhradou za synagogu z roku 1606, která vyhoﬁela.
Zajímav˘ je její interier, zejména sv˘mi klenbami, ‰tukovou
v˘zdobou a Ïenskou galerií. Po poÏáru v 19. století byla upravena
v klasicistním slohu. Ledeãská Ïidovská obec zanikla roku 1942
odchodem ÎidÛ do koncentraãních táborÛ, do Ledãe se jiÏ nikdo
nevrátil. Po válce slouÏila synagoga jako skladi‰tû, v roce 1991
byla prohlá‰ena za kulturní památku a v souãasnosti je vyuÏívána jako v˘stavní a koncertní prostor.
Îidovsk˘ hﬁbitov se nachází v západní ãásti mûsta za Hrnãíﬁskou
ulicí v sousedství nového hﬁbitova. Byl zaloÏen roku 1601 a patﬁí
mezi nejstar‰í v âechách. Pochováno je tu na tisíc obãanÛ Ïidovského vyznání. Hﬁbitov je cenn˘ po stránce historické i umûlecké.
Jsou zde vût‰inou barokní náhrobky, nejstar‰í z roku 1679 a 1706.
Hﬁbitov se neustále opravuje a v leto‰ním roce byly nalezeny náhrobky rodiãÛ Marie Hermannové - Mahlerové (matky Gustava
Mahlera).
ZaloÏení kostela sv. Petra a Pavla se datuje na poãátku 14. století. Kostel je postaven v gotickém slohu. Dûkansk˘ kostel pﬁi‰el
nûkolikrát v dûjinách o své cenné artefakty. Do souãasné doby
se dochovala mûdûná pozlacená monstrance se ãtyﬁiadvaceti

poprsími svat˘ch ze stﬁíbra. Tu daroval kostelu v roce 1773 dûkan
Jan Neffka. Evropskou raritou kostela je klenba lodi kostela, která
nemá nosn˘, ale pouze dekorativní charakter. Zhotovili ji ledeãtí
hrnãíﬁi v 16. století.
Na v˘chodní stranû Husova námûstí stojí 11 metrÛ vysoké
Mariánské souso‰í, zhotovené na oslavu mariánského kultu
v âechách. Na ãtyﬁech stranách stojí sochy ãesk˘ch patronÛ sv. Václava, sv. Vojtûcha, sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého.
Uprostﬁed se zvedá sloup s oblaky a andílky, ukonãen je
sochou Panny Marie. V roce 1988 byla provedena celková
oprava souso‰í.
Podnût ke vzniku sochy mistra Jana Husa dal místní divadelní
spolek Tyl v roce 1921, kdy byl také slavnostnû poloÏen základní kámen. Sochu zhotovil táborsk˘ sochaﬁ Rudolf Kabe‰ z umûlého kamene. Mistr Jan Hus drÏí v pravé ruce otevﬁenou knihu
s nápisem „Pravda vítûzí” a na podstavci stojí nápis „Milujte se
vespolek, pravdy kaÏdému pﬁejte”. Socha byla slavnostnû odhalena v kvûtnu 1926.
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pﬁíroda
Pﬁírodní rezervace Stvoﬁidla je nejkrásnûj‰í a nejhodnotnûj‰í
úsek ﬁeky Sázavy mezi Svûtlou a Ledãí. Ve ãtvrtohorách zde voda
vyhloubila v Ïulov˘ch masách zaﬁíznuté údolí, jímÏ ﬁeka protéká.
Z koryta vyãnívají zaoblené Ïulové balvany. Po pravém bﬁehu
ﬁeky vede pﬁes Stvoﬁidla posázavská Ïeleznice.
V malebném ohbí ﬁeky Sázavy pod zastávkou vlaku ve
Vilémovicích, je tzv. Sluneãní zátoka. Nazval ji tak spisovatel
Jaroslav Foglar (Jestﬁáb), dlouholet˘ vedoucí Junáka, kter˘ sem
od roku 1925 ãasto zajíÏdûl se sv˘m oddílem. Právû zde vznikla
jeho nejslavnûj‰í kniha „Ho‰i od Bobﬁí ﬁeky”. V roce 1997 byl ve
Sluneãní zátoce odhalen Jaroslavu Foglarovi památník.

kultura
Mûstské muzeum
Hrad, Ledeã nad Sázavou, tel. 569 721 128
Muzeum sídlí v hradu od roku 1938. Jeho sbírky (archeologie,
ﬁemesla, etnografie, zbranû, numismatika) jsou instalovány
v historick˘ch vitrínách zpÛsobem bûÏn˘m v dobû jejich vzniku - v roce 1911. V galerii muzea lze shlédnout bûhem roku
krátkodobé v˘stavy obrazÛ a fotografií.
V areálu hradu se v létû konají pﬁíleÏitostná vystoupení ‰ermíﬁÛ,
divadelníkÛ a hudebníkÛ.

nezapomeÀte nav‰tívit
Chﬁenovick˘ hrad ãní na skalním ostrohu pﬁi soutoku
Jestﬁebnice se Sázavou, nad tratí posázavské dráhy. Z dosti velkého hradu postaveného v letech 1289 - 1318 se zachovala
pouze okrouhlá vûÏ se siln˘mi zdmi a zbytky ostatních budov
hradu.
Vesniãka Pavlov je proslavená dvûma dnes jiÏ zru‰en˘mi skláﬁsk˘mi hutûmi (Svatojánská a Hanibalovská) z r. 1826. Pozdûji
zde zbyla pouze brusírna. V obci se nachází známá stanice
ochrany pﬁírody.
Tasice - HuÈ Jakub s.r.o., Tasice 1, tel. 569 722 095
Od nepamûti zde sídlili skláﬁi, v roce 1789 vznikla jedna z prvních
skláﬁsk˘ch hutí v Posázaví a ve stﬁední Evropû vÛbec. Do provozu
byla uvedena v roce 1796 panem Ferdinandem âapkem. Nebyla
za celá léta nijak pﬁestavována a je ukázkou staré ãeské sklárny.

sport
Fitcentrum - KoÏelská 552, tel. 569 721 592, 569 720 536
Domov mládeÏe pﬁi VO· a IS·S - KoÏelská 551
tel. 569 720 536, 569 621 592
házená, tenis, odbíjená, nohejbal, malá kopaná
Víceúãelové sportovní hﬁi‰tû (s umûlohmotn˘m povrchem)
NádraÏní, tel. 723 736 854, horolezecká stûna, kurt
Jízda na koni - farma DvÛr Na Rozvadkovû, tel. 606 531 681
PÛjãovna lodí - Lodûnice TJ Kovofini‰, tel. 737 306 210
Tenisové kurty - Hradní, tel. 604 147 348
Kryté tenisové kurty - KoÏelská 601, tel. 569 726 016
Veﬁejná koupali‰tû - KoÏlí, Kouty, Stvoﬁidla, Horka nad Sázavou
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Moravské
Budûjovice
www.mbudejovice.cz
Mûstské kulturní stﬁedisko - informaãní centrum
Purcnerova 62, 676 00 Moravské Budûjovice
tel. 568 421 826, fax: 568 421 322
e-mail: beseda@quick.cz

historie
První písemná zpráva o existenci osídlení je datována 10. dubna
1231, kdy získává královna Konstancie, vdova po Pﬁemyslu
Otakaru I., svatební vûno, jehoÏ souãástí byl i kraj budûjovick˘.
Trhová osada Moravské Budûjovice byla pov˘‰ena na mûsto
pravdûpodobnû za krále Pﬁemysla Otakara II. v druhé polovinû
13. století. Král Vladislav II. Jagelonsk˘ potvrdil v roce 1498
mûstu ve‰kerá dosavadní privilegia a dal mu znak a peãeÈ.
Roku 1522 koupili mûsto Vald‰tejnové a za jejich panování se
mûsto rychle rozvíjelo. ZdeÀkovi z Vald‰tejna byl za úãast na
stavovském povstání zkonfiskován majetek a císaﬁem
Ferdinandem II. v roce 1626 postoupen plukovníku Hanibalovi
ze Schaumburka za jeho váleãné zásluhy. Jeho následník
Jindﬁich Rudolf Schaumburk se rozhodl vybudovat zde své panské sídlo. V roce 1666 tedy bylo zapoãato se stavbou zámku.
Dal‰ím majitelem panství byl hrabû Franti‰ek Václav Wallis.
Jeho vnuk Josef zastával ve státní správû rakouské monarchie
mimo jiné funkci ministra financí. Josef Wallis je také pod presbytáﬁem kostela sv. Jiljí v Moravsk˘ch Budûjovicích pohﬁben.
Wallisové byli majiteli mûsta do roku 1848. Po zru‰ení poddanství
se stali majiteli velkostatku. V roce 1928 pﬁe‰lo panství na neteﬁ
Josefa Wallise, hrabûnku Marii Annu Salmovou, provdanou
Schaffgotschovou. V roce 1945 bylo panství vyvlastnûno a o rok
pozdûji Ministerstvo zemûdûlství darovalo mûstu budovu zámku
s nádvoﬁím a hospodáﬁsk˘mi budovami pro zﬁízení muzea.
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památky
Válcová rotunda - karner ze 13. století je nejstar‰í stavební památkou ve mûstû. Do dne‰ní podoby byl upraven poãátkem 18. století.
Nástropní freska „Poslední soud” má vroãení 1726.
Farní chrám sv. Jiljí byl vystavûn na zbytcích kostela pﬁipomínaného roku 1240. Kostel byl pÛvodnû vybudován bez postranních lodí s dﬁevûn˘m stropem a na západní stranû s dﬁevûnou
zvonicí. Ke kostelu pﬁiléhal hﬁbitov ohrazen˘ zdí. Oltáﬁní obraz
sv. Jiljí namaloval roku 1851 vídeÀsk˘ malíﬁ Ignác Dullinger.
O kapli sv. Anny se dochovalo jen málo zpráv, rÛzní se i názory na
dobu její v˘stavby, která se pohybuje mezi 13. a 15. stoletím. Podle
legendy bylo v kapli na jednu noc uloÏeno tûlo ãeského krále
Pﬁemysla Otakara II., kdyÏ bylo v roce 1297 vezeno ze Znojma do
Prahy (Pﬁemysl Otakar II. padl 26. srpna 1278 na Moravském poli).
Kapli sv. Jana Nepomuckého dala postavit roku 1713 Terezie
Polyxena, vdova po Václavu Renaltu ze Schaumburka. Kaple
stála na hﬁbitovû, kter˘ byl vybudován v letech 1617 - 1620.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
únor
Setkání pûveck˘ch sborÛ
bﬁezen Ochutnávka jihomoravsk˘ch vín
kvûten Mezinárodní festival dechov˘ch hudeb
Festival pûveck˘ch sborÛ
ãerven Letnicové slavnosti - ﬁemeslnick˘ jarmark
ãervenec Proti proudu - rockov˘ festival
v˘tûÏek vûnován na humanitární úãely
listopad Autorsk˘ galakoncert
prosinec 4 Adventní koncerty

nezapomeÀte nav‰tívit
Zámek - muzeum ﬁemesel
námûstí Míru 1, tel. 568 421 100
Zámek nechal vystavût hrabû Jindﬁich Rudolf Schaumburk z radnice a ãtyﬁ mû‰Èansk˘ch domÛ v druhé polovinû 17. století. Od
roku 1947 bylo v jeho prostorách umístûno Krajinské muzeum,
roku 1969 zaãlenûno do Západomoravského muzea v Tﬁebíãi.
âást muzejních sbírek je umístûna v prostorách vznikl˘ch na
místû dvanácti masn˘ch krámÛ.
Stálé expozice: Zaniklá a zanikající mûstská ﬁemesla, Zaniklá a zanikající venkovská ﬁemesla, Historie mûsta, Zámek, Masné krámy.
VûÏ kostela sv. Jiljí
Byla vystavûna na severní stranû presbytáﬁe kostela roku 1714
a je vysoká 49,9 m. Dochovaly se v ní dva zvony - první z roku
1432 o váze 300 kg a druh˘ z roku 1535 o váze 1 700 kg. VûÏ
nabízí vyhlídku z ochozu vûÏe na mûsto a ‰iroké okolí.

sport
koupali‰tû - Husova 1499, tel. 568 421 960
tﬁi bazény, tobogán dlouh˘ 50 m, sportovi‰tû, pláÏov˘ fotbal
a volejbal, sauna, minigolf
tenisové kurty - TJ Sokol, tel. 568 421 583
pÛjãovna kol - Velo Kabelka, 1. máje 123, tel. 568 421 809
jezdectví - LaÏínky (3 km)

fotbalové hﬁi‰tû
cyklistika: doporuãená literatura:
CykloprÛvodce Moravskobudûjovickem a Podyjím (16 jednodenních a polodenních tras s návratem do Moravsk˘ch Budûjovic)
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obyvatel. Z drÏitelÛ panství dále vynikl Jindﬁich Vilém Haugwitz. Na
zámku zaloÏil kapelu, která byla známá po celé Moravû. Také jeho
syn Karel Vilém úspû‰nû komponoval a pﬁátelil se s Johannem
Straussem. V nedalekém Jino‰ovû nechal postavit empírov˘ letohrádek pro konání divadelních a hudebních produkcí.
DÛleÏit˘m mezníkem v dûjinách mûsta byl rok 1850, kdy se
Námû‰È stala sídlem okresních institucí. V roce 1886 byla
pov˘‰ena na mûsto. Prvním ãestn˘m obãanem Námû‰ti se stal
T. G. Masaryk.

památky

Námû‰È

nad Oslavou

NejdÛleÏitûj‰í památkou je zámek, kter˘ tvoﬁí dominantu mûsta.
Z pÛvodního gotického hradu se dochovala válcová kamenná
obranná vûÏ. V letech 1565 - 78 za Jana Star‰ího ze Îerotína byl
hrad pﬁestavûn podle projektu architekta Gialdiho na renesanãní
zámek. Znak ÎerotínÛ je umístûn nad vstupní branou. Baroknû
byl zámek upraven za dal‰ích majitelÛ - HaugwitzÛ. Hradební
kapli zdobí sochy a obrazy ze zru‰eného kapucínského klá‰tera,
klenba zámecké knihovny má bohatou ‰tukovou a freskovou
v˘zdobu. Knihovna obsahuje 16 000 svazkÛ, je v ní uloÏena Bible
kralická. Zámek slouÏil po roce 1945 jako letní sídlo prezidenta
Edvarda Bene‰e, dnes je v nûm umístûná cenná kolekce tapisérií.
V zámecké knihovnû a na nádvoﬁí se pravidelnû konají hudební
koncerty. Zámecká obora je známá chovem danãí zvûﬁe.
Barokní most pﬁes ﬁeku Oslavu patﬁí k nejstar‰ím zachovan˘m
kamenn˘m mostÛm u nás. Byl postaven v roce 1737 a zdobí ho
dvacet soch svûtcÛ a svûtic. Osm z nich je dílem Josefa
Winterhaltera.
Na námûstí zaujme souso‰í Nejsvûtûj‰í Trojice z roku 1715, dílo
sochaﬁe Antonína Rigy, pozdnû renesanãní radnice a barokní
fara, jejíÏ prÛãelí je zdobeno sochami od Josefa Winterhaltera. Od
téhoÏ autora je sochaﬁská v˘zdoba kaple sv. Anny v tzv. ·pitálku,
vystavûném v roce 1748. Obrazy v ní namaloval Pavel Troger.
Dominantou námûstí je kostel sv. Jana Kﬁtitele. Po poÏáru
v roce 1639 byl na místû pÛvodního gotického kostela vystavûn
znovu. K nejcennûj‰í v˘zdobû patﬁí oltáﬁní obrazy od malíﬁe
Stolla a Pavla Trogera.

www.namestnosl.cz
Kulturní a informaãní stﬁedisko
Masarykovo námûstí 100, 675 71 Námû‰È nad Oslavou
tel. 568 620 493, fax: 568 620 338
e-mail: mks-namest@iol.cz,

historie
Poprvé je Námû‰È pﬁipomínána v roce 1234. Tehdy patﬁila do
majetku rodu Mezeﬁíãsk˘ch z Lomnice, kteﬁí vybudovali nad
ﬁekou hrad. V prÛbûhu dal‰ích století mûsto zmûnilo mnohokrát
majitele, hrad byl nûkolikrát dobyt a poboﬁen, mûsto opakovanû
vydrancováno vojsky.
V roce 1563 pﬁechází Námû‰È do rukou rodu ze Îerotína. Jan
Star‰í ze Îerotína podporoval ãinnost tiskárny Jednoty bratrské,
v níÏ byla vyti‰tûna proslulá Bible kralická. Na poãátku 17. století
byla Námû‰È pov˘‰ena na mûsteãko a získala mûstsk˘ znak.
V roce 1752 koupili zámek a celé panství Haugwitzové, kteﬁí ho
vlastnili aÏ do roku 1945. Bedﬁich Vilém Haugwitz zaloÏil v roce
1759 kapucínsk˘ klá‰ter, v nûmÏ byla pozdûji zﬁízena manufaktura na v˘robu látek. To v˘raznû ovlivnilo rozvoj mûsteãka a pﬁíliv
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pﬁíroda
Pﬁírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice
Unikátní území zachovalé pﬁírody, v nûmÏ se stﬁídají kamenná
moﬁe a lesostepi s lesním porostem témûﬁ pralesového charakteru.
Osídlení v minulosti pﬁipomínají zbytky stﬁedovûk˘ch hradÛ.
Mohelenská hadcová step
Hadec, neboli serpentin, je hornina, jejíÏ chemické a fyzikální
vlastnosti umoÏÀují v˘skyt trpasliãích forem rostlin. Na nevelké
plo‰e tohoto chránûného území se nachází v˘jimeãné mnoÏství
rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
kvûten Námû‰Èská placka
soutûÏ amatérsk˘ch trampsk˘ch skupin
ãerven Concentus Moraviae - koncerty váÏné hudby,
Mezinárodní hudební festival 13 mûst
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ãervenec Folkové prázdniny
hudební festival, divadlo, v˘tvarné projekty
záﬁí
OÏiven˘ zámek - Ïivé obrazy z historie zámku,
Den otevﬁen˘ch dveﬁí památek
Zámeck˘ koncert - koncert váÏné hudby
Vinobraní s vepﬁov˘mi hody
Galerie Stará radnice
Letní kino

nezapomeÀte nav‰tívit
Zámek
tel. 568 620 319, e-mail: zamek.namest@telecom.cz,
www.zamek-namest.cz
V zámeck˘ch sálech je umístûna rozsáhlá sbírka nástûnn˘ch
kobercÛ z 16. aÏ 19. století. Dva prohlídkové okruhy seznamují
s dobov˘m vybavením historick˘ch interiérÛ, zahrnují knihovnu,
kapli, pracovnu prezidenta Bene‰e. Zámek je obklopen parkem.
Kaple sv. Annny
náv‰tûva po dohodû s Mûstsk˘m kulturním stﬁediskem,
tel. 568 620 493
Kostel sv. Jana Kﬁtitele
náv‰tûva po dohodû s farním úﬁadem, tel. 568 623 955
Památník Bible kralické
Kralice nad Oslavou, tel. 568 643 619
Zbytky gotické tvrze, kde byla tajnou tiskárnou Jednoty bratrské
v letech 1579-94 vyti‰tûna Kralická bible. Muzeum náv‰tûvníky
seznamuje s pﬁedmûty z pÛvodní tiskárny - svûtov˘m unikátem
je 4000 zachovan˘ch kovov˘ch liter.

sport
Pravidelné sportovní akce:
kvûten Zámeck˘ vrch - mistrovství republiky v závodech
automobilÛ do vrchu
Dálkov˘ pochod Námû‰È - âuãice
ãerven Oslaviáda
sjezd ãásti ﬁeky Oslavy na netradiãních plavidlech
zimní stadion - tel. 568 620 036
tenisové kurty - tel. 568 620 002
fotbalové hﬁi‰tû - tel. 568 620 002
moÏnosti koupání - rybník Rathan, pﬁehradní nádrÏ Vícenick˘
Îleb
sportovní rybaﬁení - na ﬁece Oslavû, pﬁehradní nádrÏi Vícenick˘
Îleb, Dale‰ické pﬁehradû - tel. 568 623 181
lov vysoké zvûﬁe v zámecké oboﬁe - tel. 568 620 239
jízdy na koních, projíÏìky koãárem - Otradice 19,
tel. 568 676 403
vodácké moÏnosti - podle prÛtoku vody sjízdnost ﬁeky Oslavy
vodácky nároãná, podrobné a aktuální informace na informaãním stﬁedisku
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Nové Mûsto
na Moravû
www.nmnm.cz
Mûstské informaãní centrum
Vratislavovo námûstí 97, 592 31 Nové Mûsto na Moravû
tel. 566 650 215, 566 650 234, fax: 566 617 200
e-mail: ic@nmnm.cz

historie
Mûsto bylo zaloÏeno ve 13. století pﬁi kolonizaci ãeskomoravského pomezí. JiÏ koncem století se uvádí jako mûsteãko Nova
Civitas, tj. Nové Mûsto, pov˘‰ené roku 1635 na mûsto. Nejvût‰í
rozkvût zaznamenalo za pánÛ z Pern‰tejna v 16. století. Ten byl
vystﬁídán v následujících dvou stoletích obdobím velkého hospodáﬁského úpadku a sociálního i protireformaãního útlaku. Od
druhé poloviny 19. století do roku 1949 bylo Nové Mûsto na
Moravû okresním mûstem. Do té doby si uchovalo charakter
zemûdûlsko - ﬁemeslnického, kulturního a správního centra bez
rozsáhlej‰ího prÛmyslového zázemí.
Bohatá tradice v˘tvarného umûní je v˘sledkem tvÛrãích snah
generací 19. a 20. století. Nové Mûsto na Moravû je rodi‰tûm
pﬁedních pﬁedstavitelÛ ãeského sochaﬁství - Jana ·tursy a jeho
Ïáka, národního umûlce Vincence Makovského. Malebn˘ ráz krajiny inspiroval malíﬁe, literáty i hudební skladatele.
Stopy lyÏí v zasnûÏené krajinû poloÏily pﬁed více neÏ sto lety
základ tradice lyÏování a v˘roby lyÏí. Od dvacát˘ch let 20. století se
na úspû‰ích lyÏaﬁského sportu podílí ﬁada vynikajících závodníkÛ,
úãastníkÛ zimních olympijsk˘ch her a svûtov˘ch mistrovství.
Tradice novomûstsk˘ch lyÏaﬁsk˘ch závodÛ se datuje od roku
1910. Nejznámûj‰í závod Zlatá lyÏe âeskomoravské vysoãiny,
zaloÏen˘ v roce 1934, je od sedmdesát˘ch let 20. století uvádûn
v kalendáﬁi FIS a desetiletí nato se stává souãástí svûtového
poháru v bûÏeck˘ch disciplínách.
Nové Mûsto na Moravû je vyhledávan˘m centrem turistiky
a rekreace v oblasti Îìársk˘ch vrchÛ.

památky
Mûstská památková zóna byla vyhlá‰ena v roce 1990 a tvoﬁí ji
zachovalé historicko - urbanistické jádro mûsta s mnoha zajímav˘mi stavebními památkami.
Poãátky zámku sahají do druhé poloviny 16. století. Po velkém
poÏáru byl v polovinû 18. století baroknû pﬁebudován a roz‰íﬁen. Dne‰ní podobu, vãetnû pseudoslohové fasády prÛãelí, získal areál zámku v 70. letech 19. století. V zámku je umístûna
Horácká galerie.
Stará radnice pochází z roku 1555. Také tomuto objektu se nevyhnuly poÏáry a pﬁestavby. Poslední rekonstrukce zde probûhla na
poãátku 90. let 20. století. Barokní stavba s renesanãním jádrem
je kryta ‰indelem. Ve vûÏiãce je umístûn zvon pouÏívan˘ dﬁíve
k ohla‰ování poÏárÛ. Od poãátku minulého století slouÏí radnice
potﬁebám Horáckého muzea s expozicí etnografickou a lyÏaﬁskou.
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Katolick˘ kostel sv. Kunhuty je zdoben sgrafity zdej‰ího rodáka
Karla Nûmce z let 1928 - 29. Nejstar‰í ãástí kostela je gotick˘ presbytáﬁ. VûÏ pochází ze 16. století, loì byla zaklenuta v 18. století.
V tzv. âerné kapli jsou zachovány lidové fresky.
Evangelick˘ kostel byl postaven v letech 1896-98 v novorenesanãním slohu.
Volná prostranství mûsta zdobí ﬁada v˘znamn˘ch sochaﬁsk˘ch
dûl, jejichÏ tvÛrci jsou zejména novomûst‰tí rodáci Jan ·tursa
a jeho Ïák, Vincenc Makovsk˘.

pﬁíroda
Nové Mûsto na Moravû je v˘znamn˘m centrem Chránûné krajinné oblasti Îìárské vrchy, která byla vyhlá‰ena v roce 1970.
Vyhledávan˘mi pﬁírodními objekty jsou skalní útvary. V blízkosti Nového Mûsta jsou pﬁístupné Vávrova skála, Pasecká
skála s vyhlídkou a BroÏkova skála. Ze vzdálenûj‰ích lokalit stojí
za náv‰tûvu národní pﬁírodní rezervace Îákova hora s nauãnou
stezkou ochrany pﬁírody, nejvy‰‰í vrchol Îìársk˘ch vrchÛ Devût
skal se skalním mûstem, oblast Samotína a Blatin s rázovitou
zástavbou a skalnaté vrcholy ·tarkov se zﬁíceninou hradu Skály.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
ãerven Nova Civitas - slavnosti s kulturním programem,
ﬁemesln˘m jarmarkem a ukázkami lidové v˘roby
srpen
PouÈov˘ jarmark
Bluesová noc
záﬁí
Skautsk˘ den
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Horácká galerie
Vratislavovo nám. 1, tel. 566 618 025,
e-mail: horacka.galerie@nmnm.cz, http://hg.nmnm.cz
Sídlí v pÛvodnû renesanãním zámku, kter˘ byl v polovinû 18. století baroknû pﬁestavûn a pozdûji pseudorenesanãnû upraven.
Stálé expozice: Sochaﬁská expozice, Krajináﬁská malba na
Horácku, Sklo, sklo, sklo.
Horácké muzeum
Vratislavovo nám. 114, tel. 566 650 216
Muzejní expozice jsou umístûny od poãátku minulého století
v budovû b˘valé radnice z roku 1555, pozdûji baroknû pﬁestavûné.
Stálé expozice jsou v prÛbûhu roku doplÀovány v˘stavami.
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
Od kvûtna do záﬁí je pﬁístupná mineralogická expozice PamûÈ
kamene a tzv. Vírsk˘ ml˘nek.

nezapomeÀte nav‰tívit
Vírsk˘ ml˘nek - pohybliv˘ soubor figurek ve dvoﬁe Horáckého
muzea pohánûn˘ vodním kolem. Je v provozu od kvûtna do záﬁí,
spou‰tí se kaÏdou pÛlhodinu.

sport
Pravidelné sportovní akce:
leden
Svûtov˘ pohár v bûhu na lyÏích a
Zlatá lyÏe âeskomoravské vysoãiny
Mistrovství republiky muscherÛ
minigolf - v areálu hotelu SKI, tel. 566 653 011
hole k zapÛjãení v recepci hotelu
tenis - rekreaãní stﬁedisko BVV Zubﬁí, umûlé osvûtlení
squash - Artis sportcentrum, tel. 602 707 106 nebo 566 615 536
golf - golfové hﬁi‰tû Svratka
tel. 602 523 699 nebo 566 662 322 nebo 541 211 503
pﬁírodní koupali‰tû - tel. 602 78 9916
prolézaãky pro dûti, obãerstvení
snowtubing (sjíÏdûní snûhu na snûhov˘ch ãlunech)
rekreaãní stﬁedisko BVV Zubﬁí, tel. 566 615 578
lyÏaﬁské vleky:
Nové Mûsto na Moravû - tel. 776 777 999, tel. 566 616 930
délka vleku 550 m, pﬁev˘‰ení 110 m, umûlé osvûtlení, zasnûÏování
Svratka - tel. 566 662 707 nebo 603 574 442 nebo 777 177 719
délka vleku 400 m, umûlé osvûtlení, zasnûÏování
Zubﬁí - tel. 566 615 578, rekreaãní stﬁedisko BVV Zubﬁí
délka vleku 350 m
RoÏenecké Paseky - tel. 566 562 831 nebo 566 562 816
délka vleku 500 m
Nov˘ Jimramov - tel. 566 562 305, 566 615 120
délka vleku 400 m
Kuklík - tel. 566 664 714
délka vleku 350 m
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Pacov
www.mestopacov.cz
Mûstské kulturní stﬁedisko
·lapanovského 319, 395 01 Pacov
tel. 565 442 216

historie
Obdobím prvního rozkvûtu mûsta je 15. a 16. století, kdy Pacov
získává první mûstská privilegia. Roku 1597 je Pacov pov˘‰en
na mûsto panské. Panství vystﬁídalo mnoho majitelÛ a nakonec
se stává majetkem církevního ﬁádu bos˘ch karmelitánÛ.
OÏivení hospodáﬁského, kulturního a spolkového Ïivota ve druhé
polovinû 19. století poloÏilo základ souãasné prÛmyslové v˘robû
tehdej‰ímu mûdikovectví a drobné koÏené galanterii. Roku 1888
dostává Pacov rychlej‰í spojení se svûtem otevﬁením ãeskomoravské transverzální dráhy.
Zaãátek dvacátého století je pro mûsto v˘znamn˘ i v historii
motocyklového sportu. Pravdûpodobnû tady vznikla my‰lenka
zaloÏení mezinárodní motocyklové federace, která pak byla
uskuteãnûna v PaﬁíÏi na prvním kongresu FIM 22. prosince
1904. O dva roky pozdûji se jely první mezinárodní závody na
pacovském okruhu. Tuto historii pﬁipomíná pamûtní deska na
budovû zámku, expozice jednostop˘ch vozidel na hradû Kámen
a veteran rallye.
V roce 1864 se v Pacovû narodil Antonín Sova, v˘znaãn˘ pﬁedstavitel ãeské poezie, Pacovsko se mu stalo vûãn˘m zdrojem
básnické inspirace.

památky
PÛvodní hrad z 12. - 13. století byl v 16. století pﬁestavûn na
zámek. V roce 1708 pﬁi‰li do Pacova bosí karmelitáni a zámek
pﬁestavûli na klá‰ter. Do dne‰ní podoby byl roz‰íﬁen kolem roku
1719, za Josefa II. byl klá‰ter zru‰en a budova znovu uÏívána jako
zámek. V 60. letech 19. století slouÏilo v˘chodní kﬁídlo jako ‰kola
a byt pro uãitele. Zde se v uãitelské rodinû Jana Sovy narodil
budoucí básník Antonín Sova. Zámek byl do kvûtna 1945 majetkem rodiny Weiss - TessbachÛ, pak pﬁe‰el pod státní správu
a záhy sem pﬁi‰la vojenská posádka. Po jejím odchodu byl zámek
pﬁeveden do majetku mûsta. Po nároãné a dlouhodobé rekonstrukci budou jiÏní a západní ãásti objektu slouÏit kulturním
potﬁebám mûsta.
Z pÛvodní stavby dûkanského chrámu sv. archandûla
Michaela ze 13. století je zachována vûÏ a pÛdorys. Do dne‰ní
podoby byl pﬁestavûn v druhé polovinû 15. století. Z tohoto
období jsou na vnûj‰í stranû opûrn˘ch pilíﬁÛ jiÏní strany gotické
reliéfy, znázorÀující instituce, které se na stavbû podílely. Vût‰ina
maleb v interieru je z 2. polovinû 16. století. O sto let star‰í jsou
náãrt zaklenutí, karikatury a nápisy. Zaﬁízení interiéru je pﬁeváÏnû barokní. VûÏ byla do soudobé v˘‰ky dostavûna aÏ v 70. letech
19. století. Vnûj‰í oprava byla dokonãena v roce 1997.
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V roce 1719 byl vystavûn barokní klá‰terní kostel sv. Václava.
Z pÛvodního kostela se dochovalo pouze 5 plánÛ. Po velkém
poÏáru mûsta v roce 1727 byl obnoven a se zru‰ením ﬁádu pﬁestal slouÏit bohosluÏbám. Dal‰í majitelé vyuÏívali kostel k rÛzn˘m
úãelÛm - od skladi‰tû aÏ po reprezentaãní prostory. V letech 1947
- 1974 byl uÏíván ãsl. církví husitskou. Celková rekonstrukce
byla dokonãena v roce 1994, vãetnû úpravy podzemních prostorÛ, kde je v souãasné dobû vinárna. Interiér kostela je vyuÏíván
v letním období pro v˘tvarné v˘stavy.
Hﬁbitovní kostel sv. Barbory byl pÛvodnû ranû barokní osmibokou kaplí, ke které byla v letech 1681 - 1682 pﬁistavûna loì.
Hlavní oltáﬁ a kazatelna jsou barokní, rovnûÏ i dﬁevoﬁezby
sv. Petra a Pavla. Varhany pocházejí z poloviny 18. století. Vnûj‰í
oprava kostela byla dokonãena v roce 1998.
Nejstar‰í dochované náhrobky na Ïidovském hﬁbitovû jsou
z první poloviny 18. století, pﬁestoÏe koupû pozemku se datuje
rokem 1680. V letech 1920 - 1925 byl hﬁbitov roz‰íﬁen a provedena naváÏka.
Kaple sv. Anny je barokní stavbou z let 1701 - 1702. Na kupoli
jsou malby Ïánrov˘ch v˘jevÛ - pohled na Hradãany a Pacov.
Oltáﬁ je rokokov˘ z poloviny 18. století. Vnûj‰í omítky vãetnû
stﬁe‰ní krytiny byly opraveny v roce 1989.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
ãerven Hold velikánÛ - galakoncert na poãest
Járy Cimrmana
srpen
Pacovsk˘ Poledník - víceÏánrov˘ festival, sochaﬁské
sympózium, www.polednik.cz
srpen
Kozimberské posvícení
záﬁí
Tradiãní Pacovská pouÈ
prosinec Advent - koncerty, staroãeské trhy, ukázky ﬁemesel,
betlém
Mûstské muzeum Antonína Sovy
Hronova 273, tel. 565 442 193
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: Historie Pacovska, Îivot a dílo Antonína Sovy,
Malíﬁská síÀ Jana a Hany Autengruberov˘ch

nezapomeÀte nav‰tívit
Hrad Kámen
394 13 Kámen u Pacova, tel. 565 426 619
PÛvodní gotick˘ hrad, baroknû pﬁestavûn˘, byl v 19. století upraven v duchu románské gotiky. V expozicích jsou pﬁedstaveny
dûjiny hradu a umístûna unikátní expozice jednostop˘ch motorov˘ch vozidel (mj. motocykl Laurin a Klement z roku 1898).
V prÛbûhu roku jsou poﬁádány sezónní v˘stavy.

sport
Pravidelné sportovní akce:
jaro, podzim
Mezinárodní mistrovství âR v motokrosu
srpen
Mûdûn˘ pohár ve fotbale
srpen
Pacovsk˘ vagónek - turnaj ve volejbale
léto
Stﬁelecké závody na asfaltové holuby
duben, únor
Letní, zimní Sovova stezka
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V polovinû 16. století se majiteli stávají ¤íãan‰tí z ¤íãan, kteﬁí si
v horní ãásti námûstí zﬁídili zámek. Po dlouholet˘ch sporech
s vrchností se mûsto v roce 1572 vykoupilo z poddanství a v roce
1596 byl Pelhﬁimov majestátem Rudolfa II. pov˘‰en na mûsto
královské. Klidn˘ v˘voj mûsta byl ukonãen tﬁicetiletou válkou. Do
mûsta vtrhla nûkolikrát vojska, mûsto bylo po‰kozeno i nûkolika
poÏáry. V roce 1766 lehla popelem vût‰ina domÛ. ProtoÏe domy
byly po poÏáru postaveny zcela novû, má historické mûstské
jádro barokní ﬁád.
Z hlediska v˘voje mûsta mûlo v˘znam 19. století a to díky rozvoji
prÛmyslu. SvÛj podíl mûlo i otevﬁení Ïelezniãní trati v roce 1883.

památky

Pelhﬁimov
www.pelhrimovsko.cz
Informaãní centrum Kulturních zaﬁízení Pelhﬁimova
Masarykovo námûstí 1, 393 01 Pelhﬁimov
tel. 565 326 924, fax: 565 326 924
e-mail: ic@mestopelhrimov.cz

historie
Historie mûsta sahá do 12. století. Mûsto bylo ve vlastnictví
praÏsk˘ch biskupÛ - tradice povaÏuje za zakladatele mûsta biskupa Pelhﬁima (latinsky Pelegrina). Odpovídá tomu i mûstsk˘
znak s podobou poutníka v bránû uprostﬁed dvou vûÏí.
PÛvodní osada z 12. století vznikla pravdûpodobnû na místû
dne‰ního Starého Pelhﬁimova. Pozdûji bylo jméno pﬁeneseno i na
osadu kolem kostela sv. Víta. KdyÏ v roce 1289 osadu vyplenil
Vítek z Hluboké, bylo v bezprostﬁedním sousedství zaloÏeno nové
mûsto a opevnûno hradbou a pﬁíkopem. PÛvodní vejãit˘ pÛdorys
je zachován dodnes. Mûsto se od poloviny 14. století velmi rychle rozvíjelo. Od sv˘ch majitelÛ, praÏsk˘ch biskupÛ, získalo ﬁadu
privilegií, bylo obchodním centrem svého okolí, ve mûstû vzkvétala ﬁemesla - soukenictví, plátenictví, tkalcovství, perníkáﬁství.
V období husitské revoluce byl Pelhﬁimov pod správou husitsk˘ch
hejtmanÛ. Od roku 1437 pﬁe‰lo mûsto do drÏení Mikulá‰e Trãky
z Lípy. Pelhﬁimov tehdy vynikal ﬁadou ozdobn˘ch mû‰Èansk˘ch
domÛ, byl obehnán pevn˘mi hradbami s vysok˘mi bránami. Dvû
z nich jsou zachovány.
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Ucelenost a zachovalost stavebních památek byla dÛvodem
vyhlá‰ení mûstského jádra mûstskou památkovou rezervací.
Jejím centrem je Masarykovo námûstí s renesanãními a barokními domy a empírovou ka‰nou.
Zámek pánÛ z ¤íãan byl vybudován v roce 1550, baroknû pﬁestavûn v roce 1770. Zámecká síÀ je zdobená freskami Václava
Hubatia, které znázorÀují biblické v˘jevy. Dnes jsou v zámku umístûny expozice okresního muzea. K nejzajímavûj‰ím exponátÛm
patﬁí iluminovan˘ utrakvistick˘ graduál z 15. století, na hedvábí
malovan˘ prapor od Josefa Mánesa a historické kroje.
Od roku 1849 bylo v zámku sídlo soudu, toto období pﬁipomíná
orel v horní ãásti fasády. Sochy Spravedlnosti a Ochrany v dolní
ãásti fasády pochází z období, kdy budova slouÏila jako radnice.
VûÏiãka na budovû je opatﬁena bicími hodinami, na ciferníku je
znázornûn Herkules s kyjem a Saturn s kosou.
Dûkansk˘ kostel sv. Bartolomûje je postaven koncem 13. století. PÛvodní trojlodní bazilika byla roz‰íﬁena a v roce 1589
vyzdobena psaníãkov˘mi sgrafity. Dominantou mûsta je vûÏ
kostela vysoká 61 metrÛ.
Kostel sv.Víta je nejstar‰í chrámovou stavbou mûsta. Na stﬁedovûk˘ch základech vyrostla renesanãní a barokní stavba. Dnes
je zde koncertní a v˘stavní síÀ.
Kaple Panny Marie je nejv˘znamnûj‰í barokní stavbou mûsta.
B˘valá poutní, pozdûji hﬁbitovní kaple byla postavena podle návrhu bratﬁí Reverelli v letech 1710 - 1712.
Pozdnû renesanãní dÛm tzv. ·rejnarovsk˘ byl postaven v roce
1614. Název nese po svém majiteli, podnikavém obchodníkovi se
suknem Kry‰tofu ·rejnarovi. Jeden z nejkrásnûj‰ích renesanãních
domÛ na námûstí je Purkrabsk˘ tzv. Broumovsk˘ dÛm, vystavûn˘
po poÏáru roku 1561 zemanem Janem Broumem z Chomutovic.
PrÛãelí je zdobeno psaníãkov˘m sgrafitem. V domû sídlí Galerie M.
Tzv. FárÛv dÛm je zdaﬁil˘m pﬁíkladem kubistické pﬁestavby
barokního domu podle projektu architekta Pavla Janáka.
Ze stﬁedovûkého opevnûní se dochovaly dvû hranolové brány.
Tﬁípatrová Rynárecká (Horní) brána byla vystavûna v 15. století. Pﬁed ní stávalo v minulosti sloÏité pﬁedbraní. Brána je vysoká
17 m a má stanovou stﬁechu s vûÏiãkou, v níÏ je zavû‰en gotick˘ zvon. Dﬁevûná pavlaã je nesena kamenn˘mi krakorci.
Pûtipatrová Jihlavská (Dolní) brána se sedlovou stﬁechou
pochází také z 15. století, je vysoká 36 m. Stﬁecha je ukonãena
vûÏiãkou z poloviny 18. století. V Jihlavské bránû je umístûno
Muzeum rekordÛ a kuriozit.
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kultura
Pravidelné kulturní akce:
ãerven
Mezinárodní festival rekordÛ a kuriozit
ãervenec, srpen
Dechové koncerty na námûstí
kaÏdou nedûli
Okresní muzeum - Masarykovo námûstí 12, tel. 565 323 184
Muzejní expozice jsou umístûny ve dvou historick˘ch objektech,
v b˘valém zámku pánÛ z ¤íãan a v tzv. ·rejnarovském domû.
PÛvodnû renesanãní zámek, postaven˘ Adamem z ¤íãan, baroknû pﬁestavûn˘, byl v polovinû 17. století vyuÏíván jako radnice,
pozdûji jako sídlo soudu. V pﬁízemí jsou zachovány kﬁíÏové klenby,
v patﬁe b˘valá hodovní síÀ s nástropními malbami. Pozdnû renesanãní ·rejnarovsk˘ dÛm byl vystavûn poãátkem 17. století.
Stálé expozice jsou doplÀovány v˘stavami.
Stálé expozice: Historie Pelhﬁimovska, Osobnosti regionu,
Umûlecké sbírky
Galerie Okresního muzea - tel. 565 323 184 - v˘stavy
Galerie M - Masarykovo námûstí 17, tel. 565 321 548 - v˘stavy
Kostel sv. Víta - tel. 565 323 904 - koncertní a v˘stavní síÀ
Mûstské divadlo - Solní ulice, tel. 565 324 288
Pseudoklasicistní budova divadla (b˘val˘ Národní dÛm) byla
vystavûna v letech 1895-96 na místû staré solnice.
Kino Vesmír - tel. 565 323 372
Mûstská knihovna - Jirsíkova 841, tel. 565 321 093

nezapomeÀte nav‰tívit
Muzeum rekordÛ a kuriozit
Jihlavská brána, tel. 565 321 327, 565 323 163,
e-mail: agentura@dobryden.cz, www.dobryden.cz
Muzeum je umístûno v pûtipatrové hranolové bránû z 15. století.
Muzeum spravuje Agentura Dobr˘ den, která je autorem ãesk˘ch
dodatkÛ Guinnessovy knihy rekordÛ. Je v nûm umístûno kolem
100 kuriózních exponátÛ - nejmen‰í funkãní motocykl v âechách,
nejvût‰í vyﬁezávaná dﬁevûná lÏíce, miniaturní rytiny na ‰pendlíkové hlaviãce apod. a fotodokumentace z kaÏdoroãnû poﬁádaného
festivalu kuriozit a rekordÛ.
Centrum volného ãasu MINIMAX
ulice Legií - areál kina Vesmír, tel. 565 321 713
Centrum pro dûti a mládeÏ je provozováno Agenturou Dobr˘
den. Pﬁi posezení u kávy ãi zmrzliny je k vidûní svûtov˘ unikát funkãní parní stroj cel˘ vyroben˘ ze skla, dále konviãka na ãaj
o objemu 640 litrÛ ãi ‰atní ramínko dlouhé 451 centimetrÛ.
Vyhlídková vûÏ kostela sv. Bartolomûje nabízí vyhlídku na
mûsto a historickou expozici.
Dûkanská zahrada byla zaloÏena jiÏ v roce 1603 a vytváﬁí pﬁíjemné oddechové prostﬁedí v centru mûsta.
Kﬁeme‰ník je poutní místo v blízkosti Pelhﬁimova s barokním
kostelem Nejsvûtûj‰í Trojice. V blízkosti kostela stojí pseudoslohová vila sochaﬁe a medailéra J. ·ejnosta - Vûtrn˘ zámeãek.

sport
Pravidelné sportovní akce:
kvûten Velk˘ turnaj basketbalu

Sportovní areál - NádraÏní 1536, tel. 565 325 179
plaveck˘ bazén, hﬁi‰tû pro pláÏov˘ volejbal, zimní stadion, travnaté hﬁi‰tû, atletická dráha, volejbalové kurty, víceúãelová sportovní
hala, hala pro stolní tenis, posilovna, tenisové kurty
bazén - tel. 565 326 747
zimní stadion - tel. 565 325 989
tenisové kurty - V Sadech, tel. 565 22368
fotbalov˘ stadion - tel. 565 25179
stﬁelnice - tel. 565 323 166
minigolf - tel. 565 327 225
jezdectví - tel. 565 323 166
lyÏování - Kﬁeme‰ník, tel. 565 326 708
délka vleku 350 m, pﬁev˘‰ení 50 m, umûlé osvûtlení
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Poãátky
www.pocatky.cz
Kulturní zaﬁízení mûsta Poãátek
Horní ulice 87, 394 64 Poãátky
tel. 565 495 474, tel. 737 345 050
e-mail: kzm.pocatky@quick.cz

historie
Mûsto Poãátky leÏí v romantické krajinû na západ od nejvy‰‰ího
vrcholu âeskomoravské vrchoviny - Javoﬁice. Název Poãátky je
odvozen od pramenÛ okolních studánek, potokÛ a rybníkÛ.
Poãátecko bylo osídleno ve 13. století. Jméno Poãátky se vyskytuje poprvé v listáﬁi biskupa Tobiá‰e z Bechynû pﬁibliÏnû z let
1285 - 1290. Roku 1389 je koupil Jindﬁich z Hradce a jeho
potomkÛm patﬁily aÏ do vymﬁení rodu na poãátku 17. století.
V husitské revoluci ode‰li nûkteﬁí chud‰í obyvatelé na Tábor,
bohat‰í zÛstali vûrní Menhartovi z Hradce, kter˘ hájil své panství
proti táborsk˘m houfÛm. V roce 1423 vytáhl k nedalek˘m
Horním Dubenkám proti táborskému oddílu, smûﬁujícímu na
Poãátky. Do‰lo k boji, k nûmuÏ se váÏe lidové pojmenování blízkého rybníka Boru - „Krvavec”. Poãáteãtí dostali za vûrnost
Menhartovi právo ohradit mûsto zdí. Po husitsk˘ch válkách byly
Poãátky dÛleÏit˘m v˘robním a obchodním stﬁediskem kraje, ale
dvû pohromy neustále brzdily jeho rozvoj - poÏáry a válka. Hned
na poãátku tﬁicetileté války bylo Poãátecko vydrancováno a zpusto‰eno a je‰tû vût‰í zkázu zpÛsobili roku 1645 ·védové.
V 17. století získali panství ·ternberkové. Jejich erb se stal souãástí nového mûstského znaku. Po poÏáru roku 1821 se zmûnil
ráz staveb a témûﬁ zmizelo opevnûní.
Ve dvacát˘ch letech minulého století bylo mûsto známé jako
pÛvabné letní sídlo s nûkolika letovisky v okolí. Nejoblíbenûj‰í
byly Láznû Svaté Kateﬁiny.

památky
PÛvodnû gotick˘ kostel sv. Jana Kﬁtitele byl pozdûji pﬁestavûn
v barokním slohu.
Pamûtní desku je moÏné vidût na staré po‰tû, kde se zastavil
Karel Havlíãek Borovsk˘ na nedobrovolné cestû do Brixenu.
Dal‰í pamûtní deska je umístûna na lázeÀské budovû na pamûÈ
pobytu básníka Julia Zeyera, bratﬁí âapkÛ, pûvce Karla Buriana
a dal‰ích v˘znamn˘ch osobností.
V Poãátkách se téÏ nachází otcovsk˘ dÛm moravského dûjepisce
17. století Tomá‰e Pe‰iny z âechorodu, dÛm, ve kterém proÏil
10 let dûtství hudební skladatel Vítûzslav Novák a koneãnû rodn˘
dÛm básníka Otokara Bﬁeziny s básníkov˘m památníkem.
Na námûstí stojí barokní souso‰í Jana Nepomuckého s ka‰nou.
Na mûstském hﬁbitovû je hrob rodiãÛ básníka Otokara Bﬁeziny,
rodiãÛ Vítûzslava Nováka a je zde také pohﬁbena první manÏelka
básníka Josefa Václava Sládka - Emilie.
V nedalek˘ch lázních je umístûna barokní kaple sv. Kateﬁiny pﬁipisovaná slavn˘m DienzehoferÛm.
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kultura
Pravidelné kulturní akce:
ãerven Svatojánská pouÈ
záﬁí
Václavské slavnosti
tradiãní ﬁemesla, staroãesk˘ jarmark, ‰ermíﬁi
Mûstské muzeum Poãátky a rodn˘ dÛm Otokara Bﬁeziny
Palackého nám. 27, tel. 565 495 215, 565 493 037,
e-mail: muzeum.pocatky@cmail.cz
Historická muzejní expozice pﬁedstavuje nejstar‰í doklady osídlení
kraje, v˘robky ﬁemeslníkÛ z pﬁelomu 18. a 19. století, cechovní
pﬁedmûty, církevní památky a spoleãensk˘ Ïivot 19. století.
Souãástí muzea je rodn˘ dÛm básníka Otokara Bﬁeziny.
Stálé expozice: Doklady o Ïivotû a díle básníka Otokara Bﬁeziny,
Národopisné sbírky, ¤emeslná v˘roba, Spoleãensk˘ Ïivot

sport
Pravidelné sportovní akce:
ãerven Dûtsk˘ den - Pohádkov˘ les
ãervenec Turnaj star˘ch pánÛ v kopané
ãervenec Turnaj v kopané o kﬁi‰Èálov˘ pohár
rybolov na povolení M.O. rybáﬁského svazu na jezeﬁe Valcha
Rekreaãní stﬁedisko „Valcha” - tel./fax: 565 495 625,
tel. 606 608 676, email: ptomandl@iol.cz
volejbalov˘ a tenisov˘ kurt, stolní tenis, dûtské hﬁi‰tû.
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památky

Polná
www.mesto-polna.cz
Informaãní centrum
Husovo námûstí 39, 588 13 Polná
tel. 567 212 556, fax: 567 21 636
e-mail: infocentrum@mu-polna.cz

historie
Majetková listina Jana I. z Polné z roku 1242, kterou potvrdil
ãesk˘ král Václav I., je nejstar‰í písemnou zprávou o Polné. Na
mûsto byla pov˘‰ena patrnû na sklonku 13. století. V roce 1479
udûlil kníÏe Viktorin z Kun‰tátu Polné rozsáhlá mûstská práva.
Kateﬁina z Vald‰tejna udûlila roku 1546 privilegium polensk˘m
soukeníkÛm. Houfnagliovu rytinu Polné z roku 1617 umístil
J. A. Komensk˘ v záhlaví své mapy Moravy spoleãnû s rytinami
Brna, Olomouce a Znojma.
Po bitvû na Bílé hoﬁe byl Rudolf Îejdlic odsouzen ke ztrátû hrdla
a majetku za úãast v odboji ãesk˘ch stavÛ. Jeho zkonfiskované
panství koupil v roce 1623 kardinál Franti‰ek z Ditrich‰tejna.
V roce 1798 bylo zaloÏeno Ochotnické divadlo, které patﬁí mezi
nejstar‰í v âeské republice. Roku 1900 byly otevﬁeny sbírky
mûstského muzea pro veﬁejnost. Roku 1904 zahájila provoz
dráha Polná - Dobronín a v roce 1914 byla zaloÏena veﬁejná
Husova knihovna.
Záhadná smrt AneÏky HrÛzové roku 1899 vyvolala vlnu antisemitsk˘ch nálad. Z „rituální vraÏdy” byl obvinûn místní Ïidovsk˘
obãan Leopold Hilsner. Proti povûrám se postavila ãást ãeské
inteligence v ãele s profesorem T. G. Masarykem.

Historické jádro mûsta se tﬁemi námûstími, barokním kostelem
a cenn˘mi mû‰Èansk˘mi domy bylo v roce 1990 vyhlá‰eno
mûstskou památkovou zónou.
Zámek, pÛvodnû hrad ze 13. století, pﬁedstavuje soubor fragmentÛ architektonick˘ch objektÛ rozmanitého slohového pojetí.
Ve druhé polovinû 15. století byl pozdnû goticky upraven. Roku
1584 dal Zachariá‰ z Hradce pﬁestavût hrad v renesanãním
slohu. Poté, co ·védové hrad vypálili, vyhoﬁel a v pÛvodní podobû jiÏ nebyl obnoven.
V zámku je umístûno muzeum, v pravém kﬁídle probíhají muzejní v˘stavy. Na nádvoﬁí je ka‰na z roku 1693. V areálu zámku
sídlí Základní umûlecká ‰kola, Kulturní stﬁedisko a Zámecká restaurace s ubytováním.
Dûkansk˘ chrám Nanebevzetí Panny Marie postaven˘ v letech
1700 - 1707 podle návrhu italského architekta Dominika de Angeli
je sv˘m vybavením a v˘zdobou srovnateln˘ s biskupsk˘mi chrámy. Interiér je bohatû vyzdoben ‰tukatérskou prací florentinsk˘ch
umûlcÛ, Sieberovy varhany jsou nejvût‰ím zachovan˘m barokním
nástrojem domácí provenience u nás. Pod chrámem jsou krypty
starého kostela. Kostelní vûÏ je vysoká 64 m.
Kostel sv. Kateﬁiny byl zaloÏen ve 14. století pány z Pirk‰tejna.
V kostele jsou zbytky fresek z poãátku 15. století. Kolem kostela
je lesní hﬁbitov se secesní hrobkou místního mecená‰e Karla
Varhánka.
Kostel sv. Anny se ‰pitálem zaloÏili Jan Sezima z Rochova a jeho
manÏelka Kateﬁina z Moãovic roku 1447. Pseudogotická pﬁestavba byla realizována koncem 19. století.
Kostel sv. Barbory stojí na hlavním hﬁbitovû. Vystavûn byl
v letech 1720 - 1725 na pÛdorysu ﬁeckého kﬁíÏe. Je vyzdoben
nástropními freskami.
Souso‰í Nejsvûtûj‰í trojice na Husovû námûstí zhotovil polensk˘
mistr Václav Morávek - Ïák praÏského sochaﬁe F. M. Brokoffa.
Pamûtní deska na domû Husovo námûstí 47, pﬁipomíná, Ïe zde
v letech 1840 - 1842 Ïila BoÏena Nûmcová. Spisovatel Bohumil
Hrabal Ïil se sv˘mi rodiãi v budovû mû‰Èanského pivovaru
v letech 1917-1919.
Stará polenská ‰kola s barokním ‰títem je souãástí jedineãné
muzejní expozice, dokumentující historii ‰kolství od poloviny
18. století do konce 19. století.
Památkou na Ïidovské osídlení je ghetto zaloÏené v roce 1681.
Stojí zde 32 vût‰inou patrov˘ch domÛ, synagoga, rabínsk˘ dÛm
a rabínÛv dÛm s podloubím. V roce 2000 zde bylo otevﬁeno Ïidovské muzeum. Îidovsk˘ hﬁbitov se nachází 700 m severozápadnû
od Husova námûstí. Jsou na nûm pozoruhodné barokní, klasicistní i novodobé náhrobky.
Gotická Dolní brána je kamenicky zdoben˘ pozÛstatek opevnûní
mûsta.
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kultura
Pravidelné kulturní akce:
duben âarodûjnice
ãerven Sváteãní odpoledne na rynku
ãervenec Koncert na obnovu Ïidovsk˘ch památek
srpen
Czech Rock Block - rockov˘ festival
záﬁí
Mrkvancová pouÈ
prosinec Vánoãní ãas v Polné - koncerty, divadelní pﬁedstavení
Muzeum Vysoãiny
Zámek 1, tel. 567 212 336, expozice tel. 567 212 765
Muzejní expozice jsou umístûny v ãásti b˘valého hradu, pozdûji
renesanãnû a baroknû pﬁestavûného na zámek. Stálé expozice
seznamují s historií polenského muzea, v expozici historick˘ch
hodin je vystaveno víc neÏ 140 unikátních v˘robkÛ, zajímavostí
je vûÏní hodinov˘ stroj a funkãní hrací orchestrion. Historická
lékárna „U ãerného orla” z minulého století je vybavena zaﬁízením, které bylo uÏíváno jestû pﬁed tﬁiceti lety. V men‰ích v˘stavních sálech se konají sezónní v˘stavy.
Mimo areál muzea je umístûna expozice Stará polenská ‰kola
(Podûbradova ulice), která náv‰tûvníkÛm pﬁibliÏuje období uzákonûní povinné ‰kolní docházky. Kompletní vybavení 4. tﬁídy
bylo rekonstruováno podle dochovaného inventáﬁe z roku 1866.
Ve tﬁídû jsou kromû historického mobiliáﬁe vystaveny psací
potﬁeby a uãební pomÛcky, nahlédnout lze do pﬁírodovûdného
kabinetu a bytu uãitele.
Regionální Ïidovské muzeum - Karlovo nám. 541
Muzeum je otevﬁeno v prostorách synagogy. Fotografie a dokumenty pﬁipomínají historii zdej‰í Ïidovské komunity, jedna
z expozic pﬁibliÏuje hilsneriádu - pronásledování ÏidÛ vyvolané
na konci 19. století vykonstruovan˘m obvinûním z vraÏdy.
Kino - Zámek 487, tel. 567 303 278
DÛm dûtí a mládeÏe - Indusova 210, tel. 567 212 332
Husova knihovna - Sezimovo námûstí 9, tel. 567 212 179
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sport
Pravidelné sportovní akce:
ãerven Tenisov˘ turnaj osobností Polenska
srpen
Tenisov˘ turnaj dospûl˘ch
záﬁí
Volejbalov˘ turnaj pﬁíchozích
Polensk˘ mrkvanec - turistick˘ pochod
BûÏec Vysoãiny
Sportovní areál - tel. 567 212 489
fotbalové hﬁi‰tû, atletické dráhy, zimní kluzi‰tû
Lidov˘ dÛm - tenisové kurty, volejbalové hﬁi‰tû, posilovna
Sportovní dÛm - volejbalové hﬁi‰tû, Jeron˘mova 106
tel. 603 219 690 nebo 606 839 363
Tenisové kurty Kateﬁinov - tel. 567 212 332
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Pﬁibyslav
www.pribyslav.cz
Informaãní centrum - Mûstské muzeum
Vy‰ehrad 271, 588 22 Pﬁibyslav
tel. 569 484 361, e-mail: ic@pribyslav.cz

historie
První vûrohodné záznamy o Pﬁibyslavi pocházejí z poloviny
13. století. Zdej‰í osídlení, které do té doby mûlo charakter
zemûdûlského, ﬁemeslnického a obchodního stﬁediska pod
místním hradem, získalo mûstská práva.
V dobû husitsk˘ch válek (1420 -1434) i v letech následujících
byla tûÏba stﬁíbra utlumena a pozdûji na dlouhé desítky let zcela
pﬁeru‰ena. Pokusy o její obnovení v 16. - 18. století i pozdûji
nevedly k oãekávan˘m v˘sledkÛm.
Dne 11. 10. 1424 zemﬁel poblíÏ Pﬁibyslavi, u vesnice Schönfeld
(dnes ÎiÏkovo pole), Jan ÎiÏka z Trocnova, kter˘ v té dobû táhl
v ãele sv˘ch vojsk proti katolické ‰lechtû na Moravu. Jeho bojovníci po smrti svého vojevÛdce dobyli pﬁibyslavsk˘ hrad
az
mûsta uãinili vojenskou základnu pro své v˘pady.
Pﬁibyslav byla nûkolikrát postiÏena nejen válkami, n˘brÏ také tûÏk˘mi poÏáry, které zniãily nemálo historick˘ch objektÛ. V roce 1767
vyhoﬁelo témûﬁ celé mûsto vãetnû vûÏe, fary, ‰koly, ‰pitálu i stﬁechy kostela. Nedotãeno zÛstalo jen nûkolik mû‰Èansk˘ch domÛ.
Po zániku tûÏby stﬁíbra v okolí mûsta patﬁilo k základním zdrojÛm
obÏivy zdej‰ího obyvatelstva pﬁedev‰ím zemûdûlství, domácké
tkaní lnûného plátna, provozování ﬁemesel a obchodu. Drobné
provozovny Ïivnostenského charakteru, vznikající ve druhé polovinû 19. století, byly vesmûs orientovány na zpracování zemûdûlsk˘ch produktÛ a na v˘robu zemûdûlsk˘ch strojÛ a náﬁadí.
K nejznámûj‰ím rodákÛm Pﬁibyslavi patﬁí zejména vûhlasn˘
ãesk˘ nakladatel Jan Otto (1841-1916) a Ing. Stanislav Bechynû,
DrCs (1887-1973). Byl tvÛrcem projektÛ mnoha unikátních Ïelezobetonov˘ch staveb, zejména obloukov˘ch mostÛ. Po nûm je
pojmenováno pﬁibyslavské námûstí.
V˘znamnou roli ve mûstû hraje zdej‰í leti‰tû s travnatou pﬁistávací plochou. Je vyuÏíváno pﬁeváÏnû k sportovním úãelÛm ãleny
Aeroklubu âeské republiky. SplÀuje v‰ak v‰echny podmínky
i pro leteckou dopravu prostﬁednictvím letadel typu aerotaxi.

památky
Nejstar‰ím objektem, kter˘ tvoﬁí neodmyslitelnou dominantu
mûsta, je gotická vûÏ z roku 1497. PoblíÏ mûstské vûÏe se
nachází b˘val˘ Ïensk˘ ‰pitál z roku 1692. V souãasné dobû je
v nûm umístûno mûstské muzeum a informaãní centrum.
Barokní kostel sv. Jana Kﬁtitele byl vysvûcen 24. 7. 1853.
Pﬁibyslavsk˘ zámek byl vybudován Zachariá‰em z Hradce
v roce 1560 na místû b˘valého hospodáﬁského dvora, jenÏ patﬁil k pﬁibyslavskému hradu a byl vypálen pﬁi dob˘vání mûsta
v roce 1424. Zadní, star‰í ãást zámku je postavena ve stylu italské renesance.
Na úpatí skalnat˘ch srázÛ, sklonûn˘ch k ﬁece Sázavû v lokalitû pod
zdej‰í farou, je zachována ‰tola v délce 90 m. Pochází z doby,
kdy se v okolí mûsta dob˘vala stﬁíbrná a pozdûji Ïelezná ruda.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
duben, kvûten
Divadelní Pﬁibyslav
pﬁehlídka amatérsk˘ch divadel
ãerven
Pﬁibyslavská pouÈ
záﬁí
Mlékárenské dny
ﬁíjen
Pﬁibyslavské nocturno - hudební festival
Bramboráﬁské dny
Mûstské muzeum
Vy‰ehrad 271, tel. 569 484 361, e-mail: ic@pribyslav.cz
Muzejní expozice jsou umístûny v budovû b˘valého Ïenského
‰pitálu z roku 1692.
Stálé expozice: Regionální národopisná expozice, Nejznámûj‰í
rodáci, Minerály a horniny, Stﬁedovûké hornictví
Centrum hasiãského hnutí
Husova 300, tel. 569 430 050, fax: 569 484 340
Je umístûno v zámku, pﬁestavûném z gotického hradu kolem
roku 1560 pod vlivem italské renesanãní architektury. V 18. století byl zámek roz‰íﬁen, pozdûji klasicistnû upraven. V nádvoﬁí se
zachovala arkádová lodÏie na toskánsk˘ch sloupech. Expozice
seznamuje s hasiãskou technikou a moderními protipoÏárními
zabezpeãovacími systémy.
Stálé expozice: V˘stava poÏární ochrany, SíÀ spolupráce zemí
CTIF
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Svûtlá

nad Sázavou

nezapomeÀte nav‰tívit
mohyla Jana ÎiÏky z Trocnova
pﬁipomíná místo, kde dne 11. 10. 1424 zemﬁel slavn˘ husitsk˘
vojevÛdce (cca 3 km severnû od mûsta)
zﬁícenina hradu Ronov
leÏí v zalesnûném údolí, 4 km v˘chodnû od mûsta

sport
TJ Sokol Pﬁibyslav - tenisové kurty, fotbalové hﬁi‰tû, volejbalové hﬁi‰tû
Aeroklub Pﬁibyslav - sportovní leti‰tû
Sportovní hala Pﬁibyslav - turnaje míãov˘ch her
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www.svetlans.cz
Mûstská knihovna
Sázavská 589, 582 91 Svûtlá nad Sázavou
tel. 569 452 516, 569 456 001
e-mail: knihovna.svetla@hbnet.cz

historie
Podle povûsti Svûtlou zaloÏil a pojmenoval sám Karel IV. Ve zdej‰ích hlubok˘ch lesích se bûhem lovu ztratil a teprve po dlouhém
bloudûní ho prosvûtlen˘ les pﬁivedl do údolí, jímÏ se vinula ﬁeka.
Tam jej jeho druÏina na‰la. Na památku dal ãást lesa vykácet
a zaloÏit tu osadu a nazvat ji Svûtlou. Skuteãn˘ vznik Svûtlé souvisí s vnitﬁní kolonizací probíhající do 2. poloviny 12. století.
V pamûtní knize b˘valého vilémovského klá‰tera je jako jeho
majetek uvádûna Svûtlá jiÏ roku 1207. V roce 1385 ji získal do
zástavy Albrecht ze ·tenberka. Jeho syn ·tûpán vystavûl ve
Svûtlé tvrz chránûnou pﬁíkopy s vodou. Poté ji mûl ve vlastnictví
král a roku 1429 ji získal Mikulá‰ Trãka z Lípy. Burian Trãka pﬁestavûl tvrz na renesanãní zámek, zahájil téÏ pﬁestavbu kostela, pﬁi
kterém postavil ‰kolu a ‰pitál pro chudé. Smrtí mocného Jana
Rudolfa v roce 1634 vymﬁel rod TrãkÛ po meãi.
Poté se Svûtlá postupnû dostala do rukou ﬁady katolick˘ch ‰lechticÛ, období rozkvûtu nastalo za KolowratÛ. Filip Kolowrat
v roce 1752 zaloÏil brusírnu ãesk˘ch granátÛ. Syn Leopold pokraãoval v podporování v˘roby, prosazoval nové zpÛsoby hospodaﬁení v zemûdûlství, dbal o ‰kolní vzdûlání dûtí poddan˘ch. Je‰tû
za jeho Ïivota byl svûtelsk˘ zámek pﬁemûnûn na vojenskou
nemocnici, roz‰íﬁenou roku 1813, kdyÏ epidemie tyfu napadla
vedle vojákÛ i civilní obyvatelstvo.
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V roce 1855 byla Svûtlá pov˘‰ena na mûsto a její dal‰í osudy
jsou spojeny zejména s rozvojem skláﬁského prÛmyslu.
Posledním pﬁedváleãn˘m majitelem panství byl Richard
Morawetz, kterého bezprostﬁední hrozba nacistické perzekuce
donutila k emigraci do zámoﬁí.
Svûtlá je mûstem skla a kamene. Symbol tûchto odvûtví je ztvárnûn v pomníku, kter˘ od roku 1992 stojí na zdej‰ím námûstí.
Nejvût‰í - josefodolská - sklárna byla pﬁestavûna v roce 1861
z b˘valé papírny. V roce 1967 se zaãalo s budováním nové velké
sklárny - dne‰ní a.s. Sklo Bohemia.
Dal‰ím v˘znamn˘m odvûtvím je tûÏba Ïuly a její zpracování.
Nejvût‰ím lomem v této oblasti je Horka, z jejíÏ Ïuly jsou provedeny mj. obklady a dlaÏby v˘znamn˘ch budov jako je PraÏsk˘
hrad, Karolinum nebo Národní divadlo.

památky
Jednou z nejhezãích staveb mûsta je zámek, stojící na levém
bﬁehu Sázavy. PÛvodnû zde stála tvrz, kterou v roce 1567 Burian
Trãka z Lípy upravoval na zámek. Do dal‰í pﬁístavby se po tﬁicetileté válce pustili Vernierové a dokonãili ji âernínové. Hrabû
Franti‰ek ze Zichy nechal postavit západní empírové kﬁídlo
zámku, ãímÏ se uzavﬁelo obdélníkové nádvoﬁí. Z té doby pochází
také nádhern˘ ‰tukov˘ strop s pestrou erbovní v˘zdobou v rytíﬁském sále. Poslední novorenesanãní pﬁestavba zámku probûhla
v polovinû 19. století. Zámek je jednopatrová budova o ãtyﬁech
kﬁídlech, která uzavírají nádvoﬁí s ka‰nou. Hlavní vchod do zámku
je uprostﬁed západního kﬁídla a druh˘m klenut˘m vchodem ve
v˘chodním kﬁídle se vstupuje do anglického parku.
Historie sadov˘ch úprav v okolí zámku pravdûpodobnû spadá do
dob rodu Trãky z Lípy. Dne‰ní podobu vtiskl zámku i zámeckému parku starohrabû Franti‰ek Josef ze Salm-Reifferscheidtu,
kter˘ provedl rozsáhlou rekonstrukci. Poté se zámeck˘ park
rozlohou 16ti hektarÛ a atraktivním prvkem kaskády rybníkÛ
a údolí potoka stal jedním z nejkrásnûj‰ích v okolí. V duchu
romantismu byl obohacen o drobné stavby, které se více nebo
ménû zachovaly do dne‰ní doby: altánky, kamenné vázy a ka‰ny,
kamenná schodi‰tû k rybníku, kamenné laviãky, âertÛv most,
alpinum, kamenné a bﬁezové mostky a podobnû. Za zmínku stojí
téÏ stará oranÏerie s umûlou grottou, která se nachází v severním traktu zámeckého komplexu. Mûsto Svûtlá nad Sázavou
provedlo v letech 1998 aÏ 2001 rozsáhlou rekonstrukci zámku
i parku. V zámku sídlí integrovaná stﬁední ‰kola.
Na jiÏním konci parku se nachází v roce 1947 postaven˘ kamenn˘ pomníãek zakladateli skautingu A. B. Svojsíkovi a mladému
básníkovi J. Wolkerovi, táboﬁícímu zde v roce 1916. Rybníky
nad parkem nabízí moÏnost letního koupání.
PÛvodnû jednolodní dûkansk˘ kostel sv. Václava byl v roce
1722 hrabûnkou âernínovou roz‰íﬁen o boãní lodû a kÛr. VûÏ kostela má charakteristické dﬁevûné patro s podsebitím. Z vnitﬁní
v˘zdoby jsou cenné Brandlovy obrazy, které zakoupil a kostelu
vûnoval hrabû Leopold Kolovrat - Krakovsk˘. O Vánocích zde
b˘vá moÏnost zhlédnout barokní betlém.
Budova radnice je z pﬁelomu 18. a 19.století, do souãasné podoby byla pﬁestavûna v roce 1926 a dnes patﬁí k nejkrásnûj‰ím
domÛm ve Svûtlé.

PÛvodní budova mûstského ‰pitálu u mostu pﬁes ﬁeku Sázavu
byla postavena v roce 1578 Burianem Trãkou z Lípy. V 19. stol.
tu byla umístûna také ãást ‰koly. V roce 1881 byla zchátralá
budova zboﬁena a novû vystavûna. Pamûtní deska umístûná na
domû pﬁipomíná, Ïe se tu v roce 1801 narodil hudební skladatel
Alois Jelen.
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kultura
Pravidelné kulturní akce:
kvûten V˘stava svûtelsk˘ch v˘tvarníkÛ amatérÛ
ãerven Horácko zpívá a tanãí - folklorní festival kaÏd˘ sud˘ rok
ãervenec Svûtelsko ve fotografii - v˘stava fotografií kaÏd˘ lich˘ rok
záﬁí
Svatováclavská pouÈ
Pivní slavnosti - zimní stadion
ﬁíjen
Svûtelská zahrádka - V˘stava kvûtin, ovoce a zeleniny
Mûstské kino - NádraÏní 506, tel. 569 452 808
Mûstská knihovna - Sázavská 589,
tel. 569 452 516, 569 456 001

sport
Pravidlené sportovní akce :
únor
Zimní 100 s GLASSPO - turistick˘ pochod
kvûten Turnaj v nohejbale
kvûten Tradiãní rybáﬁské závody
ãerven Svûtelská smeã - turnaj smí‰en˘ch
druÏstev ve volejbale
ãerven Svûtelsk˘ antukov˘ Wimbledon - turnaj dospûl˘ch
hráãÛ v tenisu
srpen
Velká cena Sklo Bohemia, a.s., mistrovství âR
v silniãní cyklistice veteránÛ
srpen
Cestami Jaroslava Ha‰ka - turistick˘ pochod
srpen/záﬁí
Celostátní turnaj dorostencÛ
a dorostenek v tenisu
srpen/záﬁí
Celostátní turnaj muÏÛ v tenisu
záﬁí
O pohár ‰kol
ﬁíjen
Bûh Terryho Foxe
listopad Bûh zámeck˘m parkem - závody v pﬁespolním bûhu
pro mládeÏ
Fitness Bohemia - nám. TrãkÛ z Lípy 1070, tel. 569 456 262
posilovna, solárium, masáÏe, sál na aerobic
Tenisov˘ klub Sklo Bohemia Svûtlá n. S. - Sázavská ul.
6 antukov˘ch kurtÛ, tenisová hala
TJ Sokol Svûtlá n. S. - NádraÏní ul.
3 antuková hﬁi‰tû na volejbal
Víceúãelové hﬁi‰tû u Z· v Komenského ul. - hﬁi‰tû na malou
kopanou, hﬁi‰tû na basketbal, hﬁi‰tû na volejbal, atletick˘ ovál
Víceúãelové hﬁi‰tû u Z· v Lánecké ul. - fotbalové hﬁi‰tû, atletick˘ ovál, hﬁi‰tû na volejbal, basketbal
Fotbalov˘ klub Sklo Bohemia Svûtlá n. S.
fotbalové hﬁi‰tû v NádraÏní ulici
Hokejov˘ klub Sklo Bohemia Svûtlá n. S. - tel. 569 452 884
zimní stadion Pû‰inky
LyÏaﬁsk˘ klub Kadleãák Svûtlá n. S. - tel. 569 452 441
lyÏaﬁsk˘ vlek na Kadleãáku, délka svahu 520 metrÛ, umûlé osvûtlení, cviãná louka
Skláﬁská ‰kola - Sázavská ul. - hﬁi‰tû na pláÏov˘ volejbal
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Svratka
www.svratka.com
Informaãní centrum
Libu‰ina 42, 592 Svratka
tel. 566 662 594, 777 083 487,
e-mail info@svratecko.cz

historie
Osada dostala jméno podle klikatící se ﬁíãky Svratky postupnou
jazykovou obmûnou staroãeského názvu Swortka (sworti - vinouti
se). Celá oblast byla osídlena ve 13. století, kdy vzniklo panství
kolem hradu Rychmburk. Nejstar‰í dochované písemné zprávy
se datují kolem roku 1350, kdy osada patﬁila ke zmínûnému panství. Po bouﬁlivé dobû husitsk˘ch válek bylo panství koncem
15. století postoupeno králi Ferdinandovi I. Tehdy mûla Svratka
v‰echna mûstská práva.
V polovinû 16. století bylo panství prodáno ZdeÀkovi Berkovi
z Dubé a Lipého a Svratce byl udûlen znak. Rod BerkÛ ovládal
panství 150 let, bûhem nichÏ Svratka v‰echna svá v˘sadní mûstská práva pozbyla.
Bûhem tﬁicetileté války trpûl cel˘ kraj nájezdy cizích vojsk a poté
násilnou rekatolizací. V roce 1706 získal panství rod Kinsk˘ch Filip Kinsk˘ zaãal na Vysoãinû pûstovat len. Poãátkem 18. století
se v okolí nacházelo nûkolik Ïelezn˘ch a skláﬁsk˘ch hutí. O sto let
pozdûji se zaãíná ve Svratce rozvíjet prÛmysl, kter˘ navazuje na
tradiãní ﬁemesla: hrnãíﬁství, kamnáﬁství, sirkaﬁství a tkalcovství.
V této dobû patﬁí panství rodu Thurn-Taxis.
V roce 1867 byla Svratka pov˘‰ena na mûsto. Stavûly se nové
domy, obchody a ﬁemeslné dílny, rozvíjela se ãinnost divadelního spolku. Zejména poãátek 20. století pﬁedstavuje dobu prudkého rozmachu.
Ve dvacát˘ch letech minulého století na‰la do zdej‰ího kraje cestu
ﬁada umûlcÛ: malíﬁi Antonín Slavíãek, Otakar Nejedl˘, Rudolf
Kremliãka, Franti‰ek Kavan, Antonín Kalvoda a dal‰í. Krajina
inspirovala spisovatele Terezu Novákovou, Miloslava Bure‰e,
místního rodáka J. V. Plevu a K. V. Raise. V˘znamn˘mi svrateck˘mi rodáky jsou dále sochaﬁ Antonín Odehnal, praÏsk˘ primátor
âenûk Gregor a zakladatel praÏského Slavína Petr Fischer.
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památky
Prostorné obdélníkové námûstí je centrem mûsta. Od nejstar‰ích dob stávala v jeho stﬁedu kaple sv. Prokopa a dﬁevûná
ka‰na. V tzv. Panském domû se konaly v‰echny kulturní akce.
Dﬁevûná ka‰na byla roku 1843 nahrazena ka‰nou kamennou,
kaple byla zboﬁena v roce 1867. Na jejím místû byla na poãet
pov˘‰ení Svratky na mûsto postavena socha sv. Václava. Jejím
autorem je praÏsk˘ sochaﬁ Ludvík Wurzl. AÏ do roku 1905 se na
námûstí konaly dobytãí trhy. Dne‰ní námûstí je klidovou zónou.
U ka‰ny zÛstal zachován poslední ka‰tan, vysazen˘ v roce pov˘‰ení na mûsto. V roce 1934 byl zﬁízen památník padl˘ch.
Kostel sv. Jana Kﬁtitele vznikl pravdûpodobnû ve 13. století, za
husitsk˘ch válek byl vypálen a pozdûji zrekonstruován v gotickém duchu. Dne‰ní podobu získal kostel pﬁestavbou v roce
1789. Zvonice kostela pochází z doby kolem roku 1600. Dﬁevûné
patro bylo obnoveno v roce 1790. Ve zvonici je zavû‰en zvon
Maria ulit˘ v roce 1480. ZÛstal zachován jako jedin˘ ze zvonÛ
zabaven˘ch pﬁi pozdûj‰ích rekvizicích. Jednopatrová budova
fary pochází z roku 1790.
Raãana je nejstar‰í ãást obce pﬁi potoku ¤ivnáãi se zachovanou
pÛvodní architekturou.
Ka‰na s houbaﬁem je dílem místního rodáka, akademického
sochaﬁe Antonína Odehnala z roku 1938.
Restaurace u ·illerÛ b˘vala v minulosti místem, kde se scházeli
umûlci, kteﬁí ve zdej‰ím kraji hledali inspiraci. Jejich seznam je
v restauraci k nahlédnutí.

pﬁíroda
Devût skal (836 m) - nejvy‰‰í vrchol Îìársk˘ch vrchÛ,
skalní útvary, horolezecké terény
Îákova hora (810 m) - asi 700 metrÛ od vrcholu je jeden
z pramenÛ Svratky - „stﬁíbrná studánka”, pﬁes vrchol vede
nauãná stezka
Velké perniãky (757 m) - na vrcholov˘ch plo‰inkách jsou prohlubnû ve tvaru misek - perniãky, obyvatelé je pokládali za obûtní misky z pohansk˘ch dob. Je zde dobr˘ horolezeck˘ terén.
Dráteniãky (775 m) - skalnat˘ vrch s v˘born˘m horolezeck˘m
terénem

sport
Pravidelné sportovní akce:
únor, kvûten
Svratecká pûtadvacítka - pochod
golfové hﬁi‰tû - jeho vzhled navrhl svrateck˘ v˘tvarník Alois
Chocholáã. Na devítijamkovém hﬁi‰ti se poﬁádají celostátní turnaje. Zájemci o hru mohou v sezónû kontaktovat správce klubovny provozovatele (Golfklub Brno), tel. 602 782 615.
rychlobruslaﬁská dráha - byla vybudována v roce 1954 jako
první pﬁírodní dráha v republice
tenisové kurty
koupali‰tû
jízdárna - Herálec (5 km)
lyÏování - tel. 566 627 670 nebo tel. 602 522 993
délka vleku 365 m, umûlé osvûtlení, zasnûÏování
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památky

Telã
www.telc-etc.cz
Informaãní stﬁedisko Mûstského úﬁadu
nám. Zachariá‰e z Hradce 10, 588 56 Telã
tel. 567 243 145, fax: 567 243 557
e-mail: info@telc-etc.cz

historie
Datum zaloÏení je neznámé, nejstar‰í spolehlivé informace
o Telãi jsou z let 1333 - 1335, kdy celá oblast patﬁila ãeskému
králi Janu Lucemburskému. Po roce 1339 Telã vlastnil rod pánÛ
z Hradce, kteﬁí podstatnû ovlivnili podobu mûsta. PÛvodní vodní
pevnost s gotick˘m hradem se zmûnila na pÛvabné renesanãní
mûsto. Zachariá‰ z Hradce (1526 - 1589) za pomoci italsk˘ch
ﬁemeslníkÛ pﬁestavûl star˘ hrad na grandiózní renesanãní sídlo.
Souãasnû se zámkem byly pﬁestavûny i gotické domy na námûstí v renesanãní podobû, která se zachovala dosud. Od roku 1604
Telã vlastnili Slavatové, Lichtensteini - Kastelkornové, naposledy
Podstat‰tí - Lichtensteinové (do roku 1945). V 17. a 18. století
ve mûstû sídlil jezuitsk˘ ﬁád, kter˘ sv˘mi stavebními obmûnami
pﬁispûl k dne‰nímu vzhledu mûsta.
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Námûstí je unikátní svou celistvostí. Impozantní vzhled námûstí
zesilují malé historické památky jako je Mariánsk˘ sloup (1720),
ka‰ny a sochy z 18. století, mûstské brány apod. Historické jádro
mûsta bylo v r. 1992 zapsáno do Seznamu svûtového kulturního
dûdictví UNESCO.
Zámek
PÛvodní gotick˘ hrad byl pﬁestavûn v 2. polovinû 16. století.
Koneãnou podobu zámeckému areálu vtiskl italsk˘ architekt
Baldassare Maggi. Je to jeden z nejlépe dochovan˘ch renesanãních architektonick˘ch komplexÛ v âeské republice. Zvlá‰È
cenné je vnitﬁní zaﬁízení.
Radnice vznikla spojením dvou gotick˘ch domÛ, renesanãní pﬁestavba je z roku 1574, na radnici se nacházelo i mûstské vûzení.
Kostel sv. Ducha - gotick˘, pÛvodnû románsk˘ kostel patﬁil k
zemûpanskému dvorci, sídlu královského správce. Pozdûji kostel slouÏil jako kaple starého ‰pitálu, dnes patﬁí âeskobratrské
církvi evangelické.
VûÏ sv. Ducha je nejstar‰í dochovanou románskou památkou ve
mûstû. Sv˘m pÛvodním úãelem byla vûÏ stráÏná.
Farní kostel sv. Jakuba byl zaloÏen souãasnû s mûstem, dne‰ní dvoulodní podoba je z poloviny 15. století. Na jeho 60 m vysoké vûÏi jsou dochovány dva vzácné zvony, Jakub a Marie. Na
konci kﬁíÏové chodby u kostela, pocházející z roku 1737, jsou
desky vûnované obûtem I. a II. svûtové války.
Kostel jména JeÏí‰ - pÛvodnû jezuitsk˘ kostel byl dokonãen˘
roku 1667.
Konvikt sv. AndûlÛ - pÛvodnû sladovna, po pﬁíchodu jezuitÛ sídlo
konviktu sv. AndûlÛ, coÏ byla ‰kola chrámové hudby. Po zru‰ení
ﬁádu se stal konvikt obytn˘m domem pansk˘ch úﬁedníkÛ. V souãasné dobû je zde Vzdûlávací a konferenãní centrum M·MT.
Kostel Matky BoÏí na Starém Mûstû byl podle neovûﬁené legendy zaloÏen roku 1099. V interiéru kostela se nacházejí kvalitní
ﬁezbáﬁské práce z 2. poloviny 17. století.
Kostel sv. Jana Nepomuckého - pﬁi silnici do Krahulãí
Kaple sv. Karla Boromejského - 2 km severozápadnû od mûsta
u obce Vanov
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kultura
Pravidelné kulturní akce:
duben Setkání pûveck˘ch sborÛ
Slet ãarodûjnic
ãerven Evropské dny hudby
ãervenec Francouzsko-ãeská hudební akademie
Krajina hudby
ãervenec, srpen
Telãské parní léto
v˘letní jízdy historického vlaku na trase
Kostelec u Jihlavy - Telã - Slavonice
srpen
Prázdniny v Telãi - folkov˘ festival
Horáck˘ jarmark
Svatováclavské ãasy
ﬁíjen
Slavnostní v˘lov ·tûpnického rybníka
prosinec Vánoãní kouzlo v Telãi
Vánoãní prázdniny v Telãi
Muzeum Vysoãiny
nám. Zachariá‰e z Hradce, tel. 567 243 918
Muzeum je umístûno v jihozápadním kﬁídle zámku. Dokumentuje
historii mûsta a v˘voj ﬁemesel, vystaveny jsou slavnostní horácké
kroje, malovan˘ lidov˘ nábytek, obrázky na skle. K nejcennûj‰ím
exponátÛm patﬁí model mûsta z roku 1895 a pohybliv˘ betlém
z poloviny 19. století.
Galerie Jana Zrzavého
nám. Zachariá‰e z Hradce, tel. 567 243 649
Stálá expozice Národní galerie Praha je umístûna v zámeckém
zahradním ochozu. Prezentuje v˘znamnou ãást tvorby tohoto
známého ãeského malíﬁe (1890 - 1977).
Galerie M+K - nám. Zachariá‰e z Hradce 71, tel. 567 213 127
‰piãková ãeská grafika, v˘stavy
Galerie U Michala - nám. Zachariá‰e z Hradce 61
tel. 567 243 006 - keramika, sklo
Galerie Wimmer - nám. Zachariá‰e z Hradce 65
tel. 567 243 012 - obrazy
Vstupní síÀ radnice - nám. Zachariá‰e z Hradce 10
tel. 567 243 145 - v˘stavy
Ateliér SíÀ - Ïidovsk˘ hﬁbitov
v˘mûnn˘ v˘stavní program alternativních v˘tvarníkÛ

nezapomeÀte nav‰tívit
Státní zámek - nám. Zachariá‰e z Hradce, tel. 567 243 943
Renesanãní zámek nabízí náv‰tûvníkÛm dva prohlídkové okruhy.
První z prohlídkov˘ch okruhÛ vede pÛvodní gotickou ãástí
zámku, renesanãními honosn˘mi sály se zachovan˘mi dﬁevûn˘mi kazetov˘mi stropy a cenn˘m mobiliáﬁem. Druh˘ okruh pﬁedstavuje byt posledních majitelÛ zámku. Jeho zaﬁízení podává
v˘znamné svûdectví o podobû ‰lechtick˘ch interiérÛ té doby.
Zámecké nádvoﬁí a historické sály jsou vyhledávan˘m místem
konání hudebních koncertÛ.
Vyhlídková vûÏ sv. Ducha - Palackého ul., tel. 567 243 145
Pozdnû románská hranolovitá vûÏ je vysoká 49 m. Od roku 1993
je pﬁístupná veﬁejnosti a nabízí zajímav˘ pohled na historické
jádro mûsta. Ve vûÏi je stálá expozice obrazÛ Jana Kﬁena a v˘stava archeologick˘ch nálezÛ objeven˘ch pﬁi rekonstrukci vûÏe.
Vyhlídková vûÏ kostela sv. Jakuba
nám. Jana Kypty, tel. 601 547 731
Z ochozu kostelní vûÏe se nabízí krásná vyhlídka na mûsto a ‰iroké okolí.
Rozhledna Oslednice - tel. 567 213 325
Jedná se o ocelovou konstrukci s vyhlídkov˘m ochozem ve
v˘‰ce 31,2 m, umístûnou na okraji Telãe.
Premonstrátsk˘ klá‰ter s kostelem sv. Petra a Pavla
Nová ¤í‰e, tel. 567 318 110
PÛvodnû Ïensk˘ klá‰ter byl zaloÏen v roce 1211. Nejv˘znamnûj‰í
je klá‰terní barokní knihovna s nástropními freskami a 15 500
svazky. Klá‰terní kostel. je vyzdoben nástûnn˘mi freskami a cenn˘m mobiliáﬁem.
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sport
Pravidelné sportovní akce:
ãerven Jezdecké závody o pohár starosty mûsta Telãe
ãervenec Balóny nad Telãí - létání horkovzdu‰n˘ch balónÛ
srpen
Bûh Terryho Foxe
ﬁíjen
Hubertova honební jízda
listopad Turistické pochody Cestou Jana Hvûzdy z Vícemilic,
Vysoãinou k Telãi
listopad - únor
Hokejov˘ turnaj o pohár mûsta Telãe
Sportovní hala - fotbalové hﬁi‰tû, volejbalové kurty
tel. 567 243 456
Fotbalové hﬁi‰tû - tel. 567 243 673
Tenisové kurty - tel. 567 243 551
Víceúãelové hﬁi‰tû - tel. 567 584 551
Zimní stadion - tel. 567 243 116
LyÏování:
Mrákotín - tel. 567 317 542, délka vleku 350 m, umûlé osvûtlení
âeﬁínek - tel. 567 309 801, délka vleku 450 m, umûlé osvûtlení
znaãené cyklotrasy
bûÏecké terény v okolí
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Tﬁebíã
www.mkstrebic.cz
Informaãní a turistické centrum
Karlovo námûstí 53, 674 01 Tﬁebíã
tel. 568 847 070, fax: 568 840 459
e-mail: info@mkstrebic.cz

historie
Souãasné mûsto vyrostlo na základech historicky v˘znamného
stﬁedovûkého osídlení. Jeho poãátky jsou spjaty se zaloÏením
benediktinského klá‰tera roku 1101 kníÏaty z moravské vûtve
panovnického rodu PﬁemyslovcÛ. Od ﬁádu benediktinÛ je také
odvozen mûstsk˘ znak - tﬁí ãerné mni‰ské kápû v stﬁíbrném bﬁevnu umístûné na ãerveném ‰títu. V˘hodná poloha klá‰tera mezi
královsk˘mi mûsty Brnem, Jihlavou a Znojmem byla podnûtem
pro zaloÏení mûsta na obou bﬁezích ﬁeky Jihlavy. První dochovaná listina je z roku 1277.
V 1. polovinû 13. století byla postavena svûtovû proslulá,
románsko-gotická bazilika sv. Prokopa. V roce 1335 byla osada
Tﬁebíã pov˘‰ena na mûsto. Léta rozkvûtu mûsta i klá‰tera se
v prÛbûhu staletí stﬁídala s léty stagnace i úpadku. Pﬁelomem
v bohaté historii mûsta byl rok 1468, kdy bylo témûﬁ zniãeno za
ãesko-uherské války. Poté pﬁe‰lo klá‰terní panství do rukou
svûtské vrchnosti. Obnovené mûsto dnes patﬁí k nejvût‰ím sídlÛm Vysoãiny.
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památky
Vald‰tejnsk˘ zámek s bazilikou sv. Prokopa
Zámek - dnes sídlo Západomoravského muzea, byl vybudován
na zbytcích rozsáhlého klá‰tera benediktinÛ. Románská bazilika
sv. Prokopa, postavená pﬁi klá‰teﬁe kolem roku 1250, je jednou
z nejv˘znamnûj‰ích architektonick˘ch památek svého druhu ve
stﬁední Evropû. KaÏdá ãást baziliky, rozlehlá krypta, ãi vzácn˘
vstupní portál, umocÀuje její monumentální krásu jako celku.
Îidovské mûsto je z urbanistického i historického hlediska
evropsk˘ unikát. Îidovsk˘ hﬁbitov s témûﬁ 3 000 kamenn˘mi
náhrobky, z nichÏ nejstar‰í pochází z roku 1641, je dÛkazem
staleté existence Ïidovské komunity v Tﬁebíãi. Do záchrany
Ïidovského ghetta investovalo mûsto takﬁka 100 milionÛ Kã.
K nejcennûj‰ím objektÛm patﬁí novû zrekonstruovaná zadní
synagoga s restaurovan˘mi unikátními nástûnn˘mi malbami.
I dnes navozují atmosféru dané doby a kultury úzké uliãky,
domky rostoucí jakoby pﬁes sebe, schÛdky vytesané do skály,
malá námûstí, synagogy ãi neãekaná zákoutí a mnoÏství drobn˘ch
detailÛ. Pﬁední synagoga, vystavûná v polovinû 17. století, slouÏí
dnes pro bohosluÏebné úãely âeskoslovenské církve husitské.
Kostel sv. Martina vznikl patrnû v druhé polovinû 13. století.
PÛvodní dﬁevûn˘ chrám byl nûkolikrát pﬁestavován, naposledy
v r. 1716. Mohutná vûÏ, dnes s ním spojená, byla pÛvodnû souãástí mûstského opevnûní. K zajímavostem patﬁí nejvût‰í vûÏní
hodiny na evropském kontinentû o prÛmûru 5,5 m.
Kapucínsk˘ klá‰ter pochází z let 1686 - 1693. Byl postaven na
místû pÛvodního bratrského sboru a ‰koly.
Pravoslavn˘ kostel Sv. Václava a Ludmily byl postaven v letech
1939 - 1940. Jeho báÀ je pokryta listy z pravého zlata.
Karlovo námûstí svou mimoﬁádnou rozlohou (22 000 m 2 ) dokumentuje v˘znam mûsta v dobû jeho zaloÏení. Nejcennûj‰í jsou
renesanãní domy zdobené sgrafity - Franti‰kovsk˘ (Malovan˘)
a RáblÛv (âern˘) dÛm.

pﬁíroda
Pﬁírodní park Tﬁebíãsko - park je zﬁízen na území severov˘chodnû od Tﬁebíãe na plo‰e témûﬁ 10 000 ha. Jedna z nejvût‰ích
balvanit˘ch kup Pocoucova je chránûna jako pﬁírodní památka
s názvem „Syenitové skály”. Nûkde jsou shluky balvanÛ doprovázeny nádhern˘mi solitérními stromy.
Pﬁírodní park Stﬁední Pojihlaví - park zaujímá poslední nezatopen˘ úsek stﬁedního kaÀonovitého toku Jihlavy mezhi Mohelnem
a Ivanãicemi. Souãástí parku jsou i pﬁírodní rezervace Velká
skála a Mohelniãka.
Nauãná stezka BaÏantnice - znaãená tﬁíkilometrová stezka
obsahující devût zastávek seznamuje s historií lesa, rostlinstvem
a Ïivoãi‰stvem, na stanovi‰tích si lze také vyzkou‰et znalosti
pﬁírody a ovûﬁit je na poslední zastávce.
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Vyhlídková vûÏ kostela sv. Martina
Mohutná vûÏ 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.
PrÛmûr ciferníku vûÏních hodin je 550 cm a v˘‰ka ãíslic 60 cm.
Synagoga
Blahoslavova 43, tel. 568 823 005
Synagoga je souãástí unikátnû zachovaného Ïidovského ghetta.
Byla postavena na pﬁelomu 16. a 17. století v renesanãnûbarokním slohu. Restaurovány jsou nástûnné malby (ornamentální
a rostlinné motivy, hebrejské liturgické texty) pocházející z let
1706-7. 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. Zaji‰Èovány jsou
prÛvodcovské sluÏby Ïidovsk˘m mûstem.
Západomoravské muzeum
Zámek 1, tel. 568 840 518
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.
Stálé expozice: Lidové umûní Podhorácka, Pravûk Tﬁebíãska,
Tﬁebíãské betlémy, Moravské vltavíny, D˘mky
Klá‰terní bazilika sv. Prokopa
Pozdnû románská bazilika s nástûnn˘mi malbami a sloupovou
trojlodní kryptou je jednou z nejv˘znamnûj‰ích architektonick˘ch
památek.
PrÛvodce lze objednat na ﬁímsko - katolické faﬁe tel. 568 824 692
nebo na Mûstském informaãním centru tel. 568 896 120

sport
kultura
Pravidelné kulturní akce:
bﬁezen Loutkáﬁské jaro - pﬁehlídka loutkáﬁsk˘ch souborÛ
kvûten Divadelní Tﬁebíã - pﬁehlídka amatérského divadla
Veletrh muzeí
Tﬁebíãské slavnosti piva
ãerven Zámostí - kulturní a hudební festival
srpen
Tﬁebíãské bramborobraní
záﬁí
Hudba u krbu - mezinárodní setkání houslistÛ
Galerie âapek - Karlovo námûstí 29, tel. 568 840 518
prodejní galerie obrazÛ, grafiky, ‰perkÛ, keramiky
Galerie ·estka - Hasskova 6, tel. 568 840 044
prodejní galerie umûlecké keramiky, obrazÛ, v˘stavy
Galerie Malovan˘ dÛm - Karlovo námûstí 53,
tel. 568 848 153 - v˘stavy
kino Moravia - Smrtelná 384, tel. 568 841 260
kino PasáÏ - Masarykovo námûstí, tel. 568 842 567
Mûstské kulturní stﬁedisko - Karlovo nám. 47,
tel. 568 841 735, 568 840 459
Mûstská knihovna - Haskova 2, tel. 568 846 795
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Pravidelné sportovní akce:
záﬁí/ﬁíjen Horácká rallye
Sportovní areál âEZ JE Dukovany - tel. 568 827 247
sportovní hala, lehkoatletick˘ stadion, tenisové kurty
kryt˘ bazén - tel. 568 826 250, 568 826 093
zimní stadion - tel. 568 840 797
fotbalov˘ stadion FC Slavia - tel. 568 845 166
koupali‰tû Polanka - tel. 568 843 106
50 m plaveck˘ bazén, skokansk˘ bazén, 85 m dlouh˘ tobogán,
minigolf
stﬁelnice - tel. 568 897 208

historická mûsta Vysoãiny

Tﬁe‰È
www.trest.cz
Informaãní centrum
Revoluãní 20, 589 01 Tﬁe‰È
tel. 567 584 932, e-mail: info@trest.cz

historie
PÛvodní jádro mûsta - farní ves Tﬁe‰È - vznikla na pﬁelomu
12. a 13. století na potoku Tﬁe‰tici, kde se kﬁiÏovaly dvû
obchodní cesty. První písemná zmínka pochází z roku 1349,
kdy Tﬁe‰È byla mal˘m panstvím s kostelem a tvrzí a patﬁila
Závi‰ovi z Tﬁe‰tû. V prÛbûhu dal‰ích století Tﬁe‰È nûkolikrát
zmûnila majitele, patﬁila rodu ·ternberkÛ, VencelíkÛ, nejdéle ji
vlastnili Herbensteinové (tﬁi sta let) a posledních sto let do roku
1945 patﬁila rodu Wenzel-Sternbach. Roku 1901 byla Tﬁe‰È
pov˘‰ena na mûsto.
ZaloÏení mûsteãka Tﬁe‰tû s jeho Ïidovskou obcí souviselo nepochybnû s objevením a královsk˘m dolováním stﬁíbra na Jihlavsku.
Mûsteãko bylo zaloÏeno na levém bﬁehu potoka Tﬁe‰tice s velk˘m
trojúhelníkovit˘m námûstím uprostﬁed. PÛvodní ves s farním
kostelem sv. Martina a tvrzí leÏela na pravém bﬁehu. V 16. století,
kdy byla Tﬁe‰È v majetku rodu VencelíkÛ z Vrchovi‰È a na Îirovnici, byl na místû b˘valé tvrze vybudován zámek a na námûstí zaloÏen luteránsk˘ kostel - dnes chrám sv. Kateﬁiny.
Po b˘valé Ïidovské obci se zachovala empírová synagoga,
vystavûná po velkém poÏáru mûsta v roce 1824. S tﬁe‰Èsk˘m
Ïidovstvím souvisí pobyty Franze Kafky ve mûstû. Do tohoto
prostﬁedí se klade vznik díla „Venkovsk˘ lékaﬁ”.
Poãátkem 19. století se v Tﬁe‰ti rozvíjí prÛmysl. Byla zaloÏena
továrna na sukno, na v˘robu sirek, v roce 1868 zaãala malosériová v˘roba hodinov˘ch skﬁínûk a vyﬁezávaného nábytku.
V mûstském muzeu zaujmou náv‰tûvníky doklady lidového
tﬁe‰Èského betlémáﬁství, které se v mûsteãku rozvíjelo od
18. století. PÛvodnû jen kreslené a kolorované figurky pﬁe‰ly
v prÛbûhu 19. století k nároãnému ﬁezbáﬁskému provedení.

památky
Farní kostel sv. Martina je nejstar‰í památkou ve mûstû. Byl
zaloÏen ve 13. století, dostavûn ve druhé polovinû 15. století
a pozdûji zbarokizován. Ze zaﬁízení kostela lze zaznamenat gotické a renesanãní náhrobky a kamennou kazatelnu.
B˘valé ‰lechtické sídlo - nyní zámeck˘ hotel - pro‰lo sloÏit˘m
v˘vojem. Stojí na místû stﬁedovûké tvrze, která pﬁestavbami
zcela zanikla. V 16. století byla vybudována ãtyﬁkﬁídlá budova
s nároÏními vûÏemi a arkádami. Po stavebních úpravách v polovinû 17. století byl zámek v roce 1860 pﬁestavûn k obytn˘m úãelÛm.
V minulosti v nûm bylo umístûno mûstské muzeum. Dnes slouÏí jako hotel s kongresov˘m, hudebním a spoleãensk˘m sálem.
K zámku pﬁiléhá 15 ha anglick˘ park.
Chrám sv. Kateﬁiny byl zaloÏen jako nûmeck˘ luteránsk˘ kostel
v 16. století. V 18. století bylo pﬁestavûno knûÏi‰tû, vnitﬁní zaﬁízení kostela je z 19. století. Na vnûj‰í zdi jsou umístûny dva pozdnû
renesanãní náhrobky.

Ve mûstû stojí rodn˘ dÛm a sídlo nadace J. A. Schumpetera,
jednoho z nejv˘znamnûj‰ích ekonomÛ 20. století, prvního
rakouského ministra financí, ãestného profesora Harvardské
univerzity, spolutvÛrce japonského hospodáﬁského zázraku.
Empírová synagoga byla vystavûna po poÏáru v roce 1824, kter˘
zniãil celé Ïidovské ghetto. Díky sbírce byla synagoga znovu
postavena a vysvûcena v roce 1825. Do ulice se obrací sloupovou
pﬁedsíní a slouÏí jako v˘stavní a koncertní prostor. Památkou na
Ïidovské osídlení je Ïidovsk˘ hﬁbitov s kamenn˘mi náhrobky
z poãátku 18. století na stráni v tzv. Koreãníku.
Na b˘valém vûzeÀském dvoﬁe stojí památník obûtem roku 1945
a památník Ïidovsk˘ch obãanÛ umuãen˘ch v koncentraãních
táborech.

pﬁíroda
Okolní pﬁíroda poskytuje vdûãné cíle turistick˘ch vycházek:
·piãák (4 km) - kolem vrcholu (734 m) se rozkládá národní pﬁírodní rezervace pralesa o rozloze 45 ha se zbytky smí‰eného lesa
tvoﬁeného jasany, buky, jilmy a jedlemi.
U vesniãky Stáji‰tû (6 km) pod vrchem Hﬁebenem (671 m) se
nachází pramen ﬁeky Moravská Dyje.
Tﬁi men‰í tzv. Bukovské rybníãky (5 km) jsou v˘znamné z krajináﬁského hlediska a jako biologická lokalita.
V blízkosti obce âenkov (4 km), rodi‰ti plukovníka ãs. legií
Josefa Jiﬁího ·vece se nachází zatopen˘ lom - jedno z nejãist‰ích
rekreaãních koupali‰È Jihlavska.
Ze zámeckého parku vede turistická trasa k myslivnû
u Kroutilov˘ch. Vede staletou ka‰tanovou alejí a klidov˘m pásmem s chovn˘mi rybníky, tzv. Bﬁezíãkem.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
bﬁezen Tﬁe‰Èské divadelní jaro
pﬁehlídka ochotnick˘ch souborÛ
ãerven Historick˘ hodokvas na hradû Ro‰tejnû
srpen
Jazz na hradû Ro‰tejnû
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Muzeum Vysoãiny
námûstí T. G. Masaryka, tel. 567 224 128
Expozice betlémÛ v novû zrekonstruovaném historickém domû
poskytuje ucelen˘ pohled na tﬁe‰Èské betlémáﬁství. Papírov˘ betlém ukazuje tvorbu autorÛ z minulého století, ve velkém dﬁevûném
betlému se náv‰tûvník mÛÏe seznámit s tvorbou autorÛ dﬁevûn˘ch
figurek. Kromû betlémÛ nabízí muzeum expozici sirkaﬁství a v˘stavu obrazÛ, kreseb a peãetí staré Tﬁe‰tû.
Tﬁe‰Èské betlémy
tel. 567 224 537
Expozice spolku tﬁe‰Èsk˘ch betlémáﬁÛ je umístûna v b˘valé
Ïidovské synagoze.
První tﬁe‰Èské betlémy byly na poãátku 19. století papírové. Po
roce 1860 byly papírové figurky nahrazovány figurkami dﬁevûn˘mi. V domácnostech se stavûlo na padesát dﬁevûn˘ch betlémÛ,
od men‰ích aÏ po betlémy dlouhé ‰est metrÛ. Figurky vysoké
10 - 12 cm byly vyﬁezávány z lipového nebo ol‰ového dﬁeva,
omalovávány nebo lakovány.
V souãasné dobû vyﬁezává figurky na deset amatérsk˘ch autorÛ.
KaÏdoroãnû je pﬁístupno patnáct betlémÛ pﬁímo v domácnostech
- od prvního vánoãního svátku aÏ do 2. února.
Hrad Ro‰tejn
(cca 7 km od Tﬁe‰tû), Doupû 1, tel. 567 243 738,
e-mail: rostejn@cmail.cz, www.cmail.cz/rostejn
PÛvodnû gotick˘ stráÏní hrad byl v 16. století pﬁestavûn na renesanãní lovecké sídlo. Po poÏáru roku 1915 byl opu‰tûn a pustl,
komplexní rekonstrukce probûhla na pﬁelomu 50. a 60. let. Na
hradû je umístûna poboãka Muzea Vysoãiny (historie hradu,
etnografie, pﬁíroda Jihlavsk˘ch vrchÛ, cínaﬁství a kamenictví na
Vysoãinû). âást b˘valé obory pod hradem tvoﬁí botanickou
rezervaci. KaÏdoroãnû se na hradním nádvoﬁí koná historick˘
hodokvas, tradiãnû je poﬁádán téÏ festival Jazz na hradû.

sport
Pravidelné sportovní akce:
únor
Celodenní pﬁehlídka adrenalinov˘ch sportÛ
fotbalov˘ stadion - tel. 602 759 098
hokejbalov˘ stadion, tenisové kurty, házenkáﬁské hﬁi‰tû
tel. 602 759 098
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Velká Bíte‰
www.vbites.cz
Informaãní centrum
Masarykovo námûstí 5, 595 01 Velká Bíte‰
tel. 566 532 025, fax: 566 534 001
e-mail: infocentrumvbites@iol.cz

historie
PÛvodní osada byla zaloÏena v mûlké kotlinû na kﬁiÏovatce
obchodních cest pﬁed rokem 1200. Prvním vûrohodn˘m dokumentem svûdãícím o její existenci je latinsky psan˘ pergamen
krále Václava datovan˘ rokem 1240, kter˘ patﬁí k nejstar‰ím
dochovan˘m písemnostem na Moravû. Charakter mûsta osada
získala jiÏ v prÛbûhu 14. století a toto postavení bylo roku 1408
potvrzeno panem Lackem z Kravaﬁ, moravsk˘m zemsk˘m hejtmanem a hofmistrem krále Václava IV. Stﬁedovûk Bíte‰ obdaﬁil
v˘sadami a ta se stala hospodáﬁsk˘m a správním stﬁediskem rozsáhlého panství. Na mapách byla uvádûna jako opevnûné mûsto
s kostelní tvrzí. Dobové prameny ji ﬁadily do první desítky mûst
jihozápadní Moravy.
Centrem mûsta je historické jádro, které bylo prohlá‰eno mûstskou památkovou zónou s vzácnû neporu‰enou urbanistickou
koncepcí. Od stﬁedovûku je tvoﬁí podélné prostorné námûstí vroubené mû‰Èansk˘mi domy, z nûhoÏ vybíhají dvû ulice ke kostelu,
kter˘ dominuje tomuto uskupení. Cel˘ prostor byl postupnû obehnán hradbami se samostatn˘m opevnûním kostela jako tvrze.
Námûstí je situováno ve smûru v˘chodo-západním pﬁi staré
komunikaci Brno - Jihlava. SlouÏilo jako trÏi‰tû. Tradice velk˘ch
jarmarkÛ se udrÏela aÏ do roku 1938.
PÛvodní vzhled domÛ se nedochoval kvÛli ãast˘m poÏárÛm
v minulosti a také v dÛsledku váleãn˘ch událostí, kdy na stﬁedovûk˘ch patrov˘ch sklepeních zniãen˘ch právováreãn˘ch domÛ
byly postaveny budovy nové.

památky
Mûstské opevnûní vznikalo zﬁejmû v prÛbûhu 15. století.
Skládalo se z obvodov˘ch hradeb a tﬁí bran s ochrann˘mi pﬁíkopy a padacími mosty. Dvû brány byly situovány na protilehl˘ch
stranách námûstí a jedna u kostela. Z hradeb se do souãasné
doby dochovaly jen nepatrné zbytky, av‰ak názvy ulic „Pod
Hradbami” a „Na Valech” pﬁipomínají jejich dﬁívûj‰í existenci.
Dominantou mûsta je kostel sv. Jana Kﬁtitele v severní vyv˘‰ené
ãásti Velké Bíte‰e. PÛvodní pozdnû románská podoba stavby se
nedochovala, jen ãást obvodov˘ch zdí je zaãlenûna do gotické
pﬁestavby ze sklonku 15. století, kdy vzniklo síÀové dvoulodí se
tﬁemi sloupy, stropním Ïebrovím zakonãen˘m kÛrem a vûÏí
z lomového kamene. Ze stejného období je i mohutné opevnûní
kolem kostela zesílené dvoupatrovou vstupní vûÏí a pûti ba‰tami
se stﬁílnami. Cel˘ komplex kostelní tvrze je vskutku ojedinûlou
stavební památkou. Unikátním inventáﬁem jsou ãtyﬁi pÛvodní
zvony, z nichÏ „velk˘” je opﬁeden povûstmi. Ke kostelu pﬁiléhá
hﬁbitov z roku 1771.

Na námûstí se nacházejí dvû kamenné ka‰ny z roku 1826,
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1714 a bronzová busta
T. G. Masaryka z roku 1991, po nûmÏ bylo námûstí pojmenováno.
Radnice je doloÏena od 15. století. V jejím podzemí se dochovaly
prostory, které v dﬁívûj‰ích dobách slouÏily hrdelnímu právu.
Byly vyuÏívány jako vûzení a muãírna. Roku 1886 byl renesanãní dÛm zboﬁen a na pÛvodních sklepích vystavûna na svou dobu
moderní budova.
Proti radnici je situován dÛm ã. 5, v nûmÏ sídlí mûstské muzeum.
DÛm má bohatou historii a patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím ve Velké
Bíte‰i. Pﬁed ãtyﬁmi staletími tu b˘val kostelík ãesk˘ch bratﬁí
vystavûn˘ Ïerotínskou vrchností. Do majetku mûsta se objekt
dostal o necelé století pozdûji, coÏ dokládá pergamen majestátních rozmûrÛ uloÏen˘ ve zdej‰ím archívu. DÛm si dílem zachoval
historick˘ vzhled ze sklonku 16. století.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
duben
Bíte‰sk˘ muzikant
pﬁehlídka mlad˘ch hudebníkÛ
ãerven
Bíte‰ská pouÈ
záﬁí
Tradiãní bíte‰ské hody
kaÏd˘ mûsíc
Bíte‰sk˘ hudební pÛlkruh
cyklus koncertÛ váÏné hudby
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Mûstské muzeum - Masarykovo nám. 5, tel. 566 532 383,
e-mail: muzeum@velkabites.cz, www.vbites.cz/kultura/muzeum
Muzeum se nachází v zadním traktu historického domu, v místû
b˘valého kostelíku jednoty bratrské, vystavûného v 16. století
Ïerotínskou vrchností. Regionální vlastivûdná expozice je kaÏd˘m rokem zãásti obmûÀována.
Stálé expozice: Vlastivûdná expozice Velkobíte‰ska
Kostel sv. Jana Kﬁtitele - Vyhlídková vûÏ, Kostelní 71,
prohlídka po dohodû s farním úﬁadem, tel. 566 532 272
Klub kultury mûsta Velké Bíte‰e (v˘stavní síÀ)
Masarykovo nám. 5, tel. 566 532 342
Mûstská knihovna - Masarykovo nám. 85, tel. 566 532 262
Kulturní dÛm - Vlkovská 482, tel. 566 532 290
Kino Flip - Lánice 59, tel. 566 531 199

nezapomeÀte nav‰tívit
Svatá hora - vrchol s mal˘m pomníãkem a plastikou 8 km severnû
od Velké Bíte‰e. Vystoupit na nûj lze z nûkolika stran - z Oﬁechova,
Skﬁináﬁova a Kadolce. Legenda vypráví, Ïe na Svaté hoﬁe byla zázraãnû zachránûna jako dítû ‰lechtiãna sv. Zdislava (1215 - 1252)
z nedalekého hradu KﬁiÏanova. Horsk˘ vrchol sk˘tá poutav˘ v˘hled
na soustavy rybníkÛ pod Ronovem, kde pramení Bít˘‰ka, na dal‰í
rybníky kolem Osového, kde má poãátek Bíl˘ potok a na rozlehlé
panoráma v˘chodního okraje âeskomoravské vrchoviny.
Letná - b˘valé sokolské cviãi‰tû a v˘letní místo. Procházka alejí
mohutn˘ch jasanÛ a javorÛ vede k Pﬁednímu ml˘nu, u nûhoÏ se
nachází opu‰tûn˘ kamenolom v krystalick˘ch bﬁidlicích, údolím
Bít˘‰ky kolem Prostﬁedního ml˘na s v˘hledem na tiché údolí
Kleãanského potoka lze dojít zpût do mûsta.
Jino‰ovské studánky - vycházka po lesních studánkách v okolí
Jino‰ova 6 km jiÏnû od mûsta nás na trase 12 aÏ 15 km provede
okolo 8 aÏ 10 studánek poetick˘ch jmen.
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sport
pravidelné sportovní akce:
bﬁezen Cyklistick˘ závod Brno - Velká Bíte‰ - Brno
hokejov˘ kryt˘ stadion - tel. 777 329 084
tenisové kurty - tel. 566 531 538, tel. 737 863 688
fotbalov˘ stadion - tel. 566 532 789
volejbalové kurty - areál Z·, Ti‰novská, tel. 606 441 870
solárium Ergoline 300 - tel. 566 531 660
sportovní hala TJ Spartak Velká Bíte‰ - sálová kopaná, ko‰íková, sauna, tel. 566 532 271, tel. 737 743 444
sportovní stﬁelba - tel. 566 532 648, tel. 603 831 545
jízdy na koních - tel. 776 766 474
koupání - rybníky v okolí: Silnick˘, Kleãansk˘, Koupelna,
pﬁírodní koupali‰tû Bûlizna
rybaﬁení
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Velké
Meziﬁíãí
www.mestovm.cz
Mûstské informaãní centrum
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziﬁíãí
tel. 566 501 107, fax: 566 521 657
e-mail: ic@mestovm.cz

historie
Mûsto leÏí v údolí obklopeném kopci âeskomoravské vrchoviny
na místû soutoku ﬁek Oslavy a Balinky. JiÏ v 10. století se zde
protínaly dvû v˘znamné obchodní cesty, vznik osady pod hradem
je pﬁedpokládán ve 12. století. První písemná zmínka o mûstû
pochází ze 13. století. Roku 1408 mûsto obdrÏelo plná mûstská
práva. Atraktivní poloha pﬁilákala nové obyvatele, pﬁedev‰ím
ﬁemeslníky a mûsto se stalo brzy centrem hospodáﬁského
a pozdûji kulturního Ïivota této oblasti. Mûsto mûlo pevné hradby se tﬁemi branami, dokonãeno bylo i opevnûní hradu. Období
nejvût‰ího rozkvûtu proÏívalo mûsto v 16. století. Ve mûstû
pÛsobilo 23 ﬁemeslnick˘ch cechÛ, mû‰Èané si stavûli honosné
domy, pﬁebudována byla radnice, renesanãnû pﬁestavûn gotick˘
kostel sv. Mikulá‰e.
Pro strategickou polohu mûsta se v jeho drÏení vystﬁídala ﬁada
v˘znamn˘ch ‰lechtick˘ch rodÛ. Posledními majiteli zámku byli v
letech 1937 - 1948 Podstatzky - Lichtensteinové, kteﬁí jej v roce
1995 restituovali.

památky
Mezi nejv˘znamnûj‰í stavby patﬁí zámek. 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. Dnes v zámku sídlí muzeum.
Historické centrum mûsta bylo vyhlá‰eno mûstskou památkovou
zónou.
V centru námûstí najdete gotick˘ chrám sv. Mikulá‰e. PÛvodnû
jednolodní farní kostel byl v letech 1410 - 1412 pﬁestavûn v prostorné gotické dvoulodí, pozdûji z dÛvodu zaklenutí zmûnûné na
asymetrické trojlodí. V˘znamnou stavbou je radnice, pÛvodnû
gotická, pﬁestavûna v letech 1528 - 29 do renesanãní podoby,
která se dochovala dodnes.
Dal‰ími skvosty mûsta jsou Obecník - b˘val˘ mûstsk˘ pivovar,
zdoben˘ sgrafity, pocházející z 16. století a budova b˘valého
luteránského gymnázia, postaveného v roce 1578. Tato trojkﬁídlá jednopatrová budova ve stylu vla‰ské renesance je obdobou
Palazzo Pompei ve Veronû od architekta Michela san Michelei.
Dnes zde sídlí Mûstská knihovna.
Za náv‰tûvu stojí i kostel Nejsv. Trojice, MoráÀsk˘ hﬁbitov
s hroby v˘znamn˘ch osobností (Vladimír âech, Titus Kr‰ka)
a kostel sv. KﬁíÏe. Ten byl vystavûn pány z Lomnice, pﬁestavûn
Zikmundem Heldtem z Kementu, kter˘ je zde pohﬁben.
Renesanãní náhrobek jeho hrobu patﬁí k nejkrásnûj‰ím. Nedaleko
se nachází dolní hradební brána, jediná dochovaná z pÛvodního
opevnûní.

57

historická mûsta Vysoãiny

kultura
Pravidelné kulturní akce:
kvûten GASTRODEN Hotelové ‰koly Svûtlé a Obchodní
akademie
ãerven Concentus Moraviae - mezinárodní hudební festival
âtyﬁi klíãe k velkomeziﬁíãské bránû
zábavná soutûÏ ãtyﬁ mûst
Zámek - Muzeum silnic a dálnic âR
Zámek 1, tel. 566 522 773, 566 522 206,
e-mail: muzeum.vm@worldonline.cz
Muzeum je na zámku umístûno od roku 1948. Kromû sbírek historického a pﬁírodovûdného rázu mohou náv‰tûvníci vidût také
sbírku pﬁedmûtÛ t˘kajících se manévrÛ rakousko - uherské
armády ve Velkém Meziﬁíãí v roce 1909 a téÏ batistov˘ kapesník
poboãníka následníka trÛnu Fr. Harracha s krví arcivévody
Franti‰ka Ferdinanda. Od osmdesát˘ch let je specializováno na
pozemní komunikace - stavby silnic a mostÛ jsou pﬁedstaveny
modely, fotografiemi a v˘kresovou dokumentací.
Stálé expozice: 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 ing. Jan âermák.
Galerie Synagoga - Novosady 1146, tel. 566 524 621
B˘valá goticko-renesanãní Stará synagoga slouÏí jako v˘stavní
prostor Muzea silnic a dálnic Velké Meziﬁíãí.
Stálá expozice: Magen David - historie ÎidÛ ve Velkém Meziﬁíãí
Galerie Jupiter Club - Námûstí 17, tel. 566 523 243
prezentace v˘tvarn˘ch dûl umûlcÛ Horácka
Vyhlídková vûÏ kostela sv. Mikulá‰e
Kostel sv. Mikulá‰e s vûÏí vysokou 64 metrÛ tvoﬁí dominantu
námûstí. 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

Od roku 1518 je ve mûstû pﬁipomínána samostatná Ïidovská
obec. V tomto období byla postavena tzv. stará synagoga.
Îidovská obec se rychle rozvíjela zejména po tﬁicetileté válce.
V letech 1867 - 70 byla postavena nová synagoga. Památkou na
Ïidovské osídlení je také hﬁbitov s barokními náhrobky.
K zajímavostem mûsta patﬁí dálniãní most Vysoãina, postaven˘
v letech 1972 - 1979. Nejvy‰‰í most na dálnici D1 se nad údolím
klene ve v˘‰ce 72 m a je dlouh˘ 426 m.

pﬁíroda
Pro v˘lety je zajímavou pﬁírodní oblastí Balinské údolí, které
bylo dﬁíve vyhlá‰eno klidovou oblastí a nauãnou stezkou.
Neménû zajímavé je i Nesmûﬁské údolí u ﬁeky Oslavy. V okolí
mûsta je mnoÏství turistick˘ch stezek vyuÏiteln˘ch i pro bûÏecké lyÏování. V˘chozím bodem tûchto tras je námûstí.
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sport
Letní koupali‰tû - tel. 566 522 612
Zimní stadion - tel. 566 523 939
LyÏaﬁská sjezdovka - FajtÛv kopec, tel. 566 523 458, délka vleku
320 m, pﬁev˘‰ení 70 m, umûlé osvûtlení, umûlé zasnûÏování
Jezdecká ‰kola - Zahradní 1274, tel. 566 522 818
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Îìár

nad Sázavou
www.zdarns.cz
Informaãní turistické centrum
cestovní kanceláﬁ SANTINI TOUR
nám. Republiky 24, 591 01 Îìár nad Sázavou
tel. 566 628 539, fax: 566 625 808
e-mail: info@santini-tour.cz, santini@santini-tour.cz
Informaãní centrum Zámek Îìár nad Sázavou,
tel. 566 629 152, fax: 566 642 810
e-mail: itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz

historie
Mûsto leÏí na horním toku ﬁeky Sázavy. Vyvinulo se z trÏní osady
na staré zemské obchodní stezce pﬁi brodu pﬁes ﬁeku Sázavu.
ZaloÏení cisterciáckého klá‰tera v roce 1252 pﬁispûlo k dokonãení
kolonizace této oblasti, k rozvoji rybníkáﬁství a tûÏby rud.
Poãátkem 17. století bylo celé panství spolu s mûsteãkem pﬁipojeno k olomouckému biskupství a pak pﬁe‰lo pﬁímo do vlastnictví
kardinála Franti‰ka Ditrich‰tejna. Ten v roce 1607 pov˘‰il Îìár na
mûsto, které se stalo dÛleÏit˘m stﬁediskem cechovní, zejména
tkalcovské v˘roby.
Jádro mûsta leÏí na návr‰í na levém bﬁehu ﬁeky Sázavy. Má
nepravidelné ãtyﬁúhelníkovité námûstí s b˘valou renesanãní
radnicí a morov˘m sloupem. Za ní, na severozápadním okraji
centra, je modernû pﬁestavûná budova b˘valé tvrze a gotick˘
kostel sv. Prokopa.
Druhá ãást mûsta s historick˘mi památkami leÏí kolem zámku
- b˘valého klá‰tera. Ve 13. a 14. století byl klá‰ter nejvût‰ím
pozemkov˘m vlastníkem a rozhodující mocí na ãeskomoravském pomezí. Za husitsk˘ch bouﬁí byl asi v roce 1423 vypálen.
Nejv˘znamnûj‰ího rozkvûtu dosáhl v první polovinû 18. století,
kdy byl v˘znamn˘m kulturním centrem. Zejména za správy
vzdûlaného opata Václava Vejmluvy. Ten povûﬁil pﬁístavbou
klá‰tera Jana Santiniho - Aichla, v˘znamného praÏského architekta vrcholného baroka.

památky
Nejv˘znamnûj‰í památkou je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoﬁe. Kostel byl vystavûn v letech 1719 - 22
podle návrhu architekta Jana BlaÏeje Santiniho v duchu „barokní gotiky”. Pro originalitu ãeské barokní gotiky a mistrovskou
kompozici areálu se symbolikou svatojánské pûticípé hvûzdy byl
zapsán v roce 1994 do seznamu svûtového kulturního dûdictví
UNESCO. Uvnitﬁ kostela znázorÀuje symbolika magického 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 jsou doplnûny sochami.
Na námûstí je budova b˘valého hotelu Veli‰ se secesní fasádou
z roku 1906 s medailony sochaﬁe Amorta. Budovû vévodí socha
lva trhajícího okovy.

PÛvodnû renesanãní radnice, v polovinû 18. století empírovû
pﬁestavûná, je novû zrekonstruována a pﬁemûnûna na reprezentaãní místnosti mûsta.
Morov˘ sloup od tyrolského sochaﬁe Jakuba Steinhübla je z roku
1706. Je zakonãen symbolem Nejsvûtûj‰í Trojice.
Farní kostel sv. Prokopa je pÛvodnû gotická stavba. Nejcennûj‰í
památkou je Madona s dítûtem z poloviny 15. století. V tûsné
blízkosti stojí barokní kaple sv. Barbory, pﬁipisovaná architektu
Santinimu.
Pozdnû gotická tvrz, pﬁipomínaná jiÏ v roce 1300, je dnes zrekonstruovaná a pÛsobí v ní Regionální muzeum.
Zámek, rozsáhl˘ a poãetn˘ soubor budov b˘valého cisterciáckého klá‰tera, je dnes v majetku Dr. Radoslava Kinského. Vede
k nûmu barokní most pﬁes ﬁeku Sázavu, zdoben˘ osmi sochami
svûtcÛ, postaven˘ kolem roku 1760. V jádru gotická je b˘valá
budova opatství a ãást konventu, kde jsou nyní umístûny stálé
muzejní expozice. V budovû prelatury je umístûno Muzeum
knihy, v hlavním sále je na celé stropní plo‰e rozmûrná freska od
K. F. Töpfera. Hospodáﬁské budovy prvního nádvoﬁí jsou barokní. PÛvodnû gotick˘ kostel Nanebevzetí Panny Marie, pﬁestavûn˘
Santinim v duchu barokní gotiky, má bohatou v˘zdobu interiéru.
Také desetiboká studniãní kaple byla upravena Santinim. JiÏ
koncem 13. století ukr˘vala 35m hlubokou studnu. Svou dne‰ní
podobu získal zámek po roce 1784, kdy klá‰ter vyhoﬁel, z rozhodnutí císaﬁe Josefa II. byl zru‰en a pﬁestavûn na zámek.
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Monumentálnû pÛsobí opu‰tûn˘ barokní Dolní hﬁbitov rovnûÏ
vybudovan˘ stavitelem Santinim, v jehoÏ stﬁedu stojí socha
Andûla posledního soudu.
V jednotliv˘ch ãástech mûsta jsou roztrou‰eny práce úãastníkÛ
mezinárodních sochaﬁsk˘ch sympozií. Vznikla tak galerie více
neÏ 80 dﬁevûn˘ch plastik.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
leden
Národní krojov˘ ples
duben Pa‰ijové hry
ãerven Divadlo - pohyb - tanec - mezinárodní taneãní festival
Horáck˘ jarmark
srpen
Horáck˘ dÏbánek
srpen - záﬁí
Slavnosti jeﬁabin - kulturní festival
Sklenûná plastika - mezinárodní symposium
Regionální muzeum - Tvrz 8, tel. 566 625 887, 566 625 645
Muzeum sídlí v historické budovû vzniklé pﬁestavbami stﬁedovûké
tvrze z poãátku 14. století. Bûhem roku jsou poﬁádány v˘stavy.
Muzeum knihy - Zámek, tel. 566 625 370
Muzejní sbírky zachycují v˘voj evropské kniÏní kultury a knihtisku (souãást knihovny Národního muzea Praha). Jsou umístûny
v zámku rodiny Kinsk˘ch.
Galerie Stará radnice - nám. Republiky 24, tel. 566 624 312
Mûstské divadlo - DoleÏalovo námûstí, tel. 566 622 704
Kino Vysoãina - Brodská 2, tel. 566 620 630
Okresní knihovna M. J. Sychry - Havlíãkovo nám. 5,
tel. 566 623 766
DÛm kultury - Libu‰ínská 183, tel. 566 624 751
DÛm dûtí a mládeÏe - nám. Republiky 2, tel. 566 625 561
Svût na dlani - NádraÏní ul. 24,
tel. 603 603 603, internetová ãítárna
Internet club - Námûstí Republiky 11, tel. 566 624 840,
e-mail: club@sattnet.cz, www.club.satt.cz

nezapomeÀte nav‰tívit
Rozhledna Rosiãka
Rozhledna stojí nedaleko obce Sázava u Îìáru nad Sázavou na
vrcholu kopce Rosiãka (645 m. n m.). Turisticky pﬁístupná vûÏ je
vysoká 42 m, pﬁiãemÏ vyhlídkov˘ ochoz se nachází ve v˘‰ce
24 metrÛ. Okolo rozhledny vede i dálková cyklistická trasa
a cesta k rozhlednû je znaãena i pro pû‰í turisty.
Skláﬁská huÈ Beránek s.r.o. - ·krdlovice 130
tel. 566 659 231, www.skrdlovice.cz/beranek.php
HuÈ byla zaloÏena v roce 1940 Emanuelem Beránkem. Beránek se
sv˘mi tﬁemi bratry uÏíval technologii, pﬁi níÏ vznikalo sklo s vysok˘m mnoÏstvím bublinek. V˘roba tohoto druhu skla se slibnû rozbûhla, ale bûhem nûmecké okupace byla sklárna uzavﬁena. Dne‰ní
v˘roba se specializuje na ruãnû tvarované hutní sklo. Spolupracuje
s ﬁadou pﬁedních v˘tvarníkÛ. Umûní ‰krdlovick˘ch skláﬁÛ je moÏné
shlédnout pﬁi náv‰tûvû provozu této sklárny.
Skláﬁská huÈ Jaroslav Svoboda AGS, Karlov 31, tel. 566 659 152
www. agro-svoboda.cz
Sklárna vyrábí ruãnû tvarované hutní sklo. Byla zaloÏena v roce
1990 skláﬁsk˘m v˘tvarníkem Jaroslavem Svobodou, kter˘ získal
ﬁadu mezinárodních ocenûní a je znám z mnoha samostatn˘ch
v˘stav doma i v zahraniãí. Sklárna má vlastní prodejní galerii, po
dohodû je moÏná exkurze.
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Po stopách Santiniho
Santiniho architektura hluboce ovlivnila podobu Îìárska v 18.
století. Uvedené stavby jsou tématem cyklotrasy ã. 5061 dlouhé
75 km:
Románsk˘ kostel sv. Petra a Pavla v Horní Bobrové roz‰íﬁil
v letech 1714-22 Santini pﬁístavbou nové lodi, jejíÏ prÛãelí, zaloÏené na konvexních a konkávních kﬁivkách, je dominantou námûsí.
Kostel sv. Václava ve Zvoli byl podle Santiniho projektu vystavûn v letech 1712-17. Má pÛdorys ﬁeckého kﬁíÏe, kupoli ve tvaru
svatováclavské koruny a dvû vûÏe. ·estiúhelníková márnice pﬁilehlého hﬁbitova je také Santiniho dílem.
Kostel Nav‰tívení Panny Marie v Obytãovû byl realizován aÏ po
architektovû smrti. SloÏitû grandovaná sestava hmot lodi, knûÏi‰tû, sakristie a nároÏních kaplí symbolizuje tvar Ïelvy, jako vyjádﬁení mariánsk˘ch ctností. Cenná je v˘zdoba od ¤. Thényho.
Souãasnû se sakrálními stavbami navrhoval Santini pro Ïìárské
opatství i uÏitkové objekty, napﬁ. renesanãní vodní tvrz v Ostrovû
nad Oslavou pﬁestavûl na hospodáﬁsk˘ dvÛr. V jeho ãele stála
zajímavû koncipovaná stavba panské hospody, k jejímuÏ jednopatrovému kﬁídlu byla po obou stranách pﬁipojena dvû men‰í, se
ãtvercov˘m pÛdorysem a nakoso vytoãená.
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Îdírec

nad Doubravou
www.zdirec.cz, www.podoubravi.cz
Mûstsk˘ úﬁad Îdírec nad Doubravou
·kolní 500, 582 63 Îdírec nad Doubravou
Sekretariát: tel. 569 694 433, fax: 569 694 533
e-mail: sekretariat@zdirec.cz

sport
Pravidelné sportovní akce:
leden
Zimní pohár moderní gymnastiky
duben Mezinárodní velká cena mûsta - judo
kvûten Sekáã - Mistrovství âR v kosení trávy
La Bomba Cup - turnaj v malé kopané
sportovní hala - Jungmannova 2, tel. 566 624 455
bazén pﬁi 4. Z· - ·vermova 4, tel. 566 621 086, sauna, masáÏe
hotel FIT - Horní 30, tel. 566 623 508
fit centrum - hotel FIT, Horní 30, tel. 566 628 215
posilovna, stolní tenis - Active Club
budova Domu kultury, tel. 566 620 565
tenisové kurty Bouchalky - TJ ÎëAS, tel. 566 622 509
volejbalové hﬁi‰tû - TJ ÎëAS, tel. 566 622 267
Bowling - areál „Bouchalky” - Jungmannova 2278/16,
tel. 566 620 222
Bowling - club MAX - námûstí Republiky 146, tel. 566 629 989
sokolovna - DoleÏalovo nám. 2, tel. 566 626 090
tûlocviãna Bouchalky - tel. 566 622 267
fotbalové hﬁi‰tû - tel. 566 622 089
zimní stadion, rychlobruslaﬁská dráha - Jungmannova 10,
tel. 566 623 181
lyÏování - sjezdovka Kuklík, tel. 566 664 714
délka vleku 350 m

historie
Mûsteãko leÏí na úpatí Îìársk˘ch vrchÛ a Îelezn˘ch hor. Zdej‰í
kraj byl kolonizován aÏ koncem 14. století, kdy byly místní
husté lesy postupnû káceny a na kﬁiÏovatce zemsk˘ch cest byla
zaloÏena první osada.
ZpÛsob m˘cení lesních porostÛ ohnûm - Ïìáﬁení - osadû pravdûpodobnû dal také název. V prÛbûhu staletí byli majiteli zdej‰ího
panství místní rytíﬁi i v˘znamné ‰lechtické rody. AÏ do konce
2. svûtové války byla obec mal˘m nev˘znamn˘m sídlem. ObÏivu
zaji‰Èovalo obyvatelstvu drobné zemûdûlství a tkalcovství.
Na samém konci 2. svûtové války byl Îdírec poznamenán nejvût‰í tragédií ve své historii. Dne 9. kvûtna 1945 byla obec bombardována letadly Rudé armády. Zahynuly dvû desítky obyvatel,
vût‰ina domÛ v obci byla zniãena nebo po‰kozena. Ve zniãené
obci nevidûla ﬁada obyvatel budoucnost a mnoho rodin se odstûhovalo.
Pﬁesto byly po válce ve Îdírci podstatnû roz‰íﬁeny pÛvodní tkalcovské dílny, zvût‰ena a modernizována pila (pilaﬁsk˘ závod
Lesního druÏstva obcí je nyní nejvût‰í pila v âR) a strojírna. Nové
pracovní pﬁíleÏitosti pﬁispûly k pﬁílivu obyvatel z doposud chud˘ch
horsk˘ch chalup z okolních vsí, kteﬁí si zaãali stavût ve Îdírci nové
rodinné domky. Postupnû tak vznikl „na zelené louce” nov˘ Îdírec. Plánovaná v˘stavba poãítala s vybudováním nového centra
obce s obchody a ﬁemeslnick˘mi dílnami. V˘voj ve spoleãnosti
v padesát˘ch letech v‰ak její realizaci zabránil a tak Îdírec
dodnes nemá typické centrální námûstí.
V poslením desetiletí se Îdírec velmi rychle rozvíjel. VzrÛstající
v˘znam sídla v regionu byl zavr‰en udûlením titulu mûsto dne
19. ledna 2000.
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památky
Pansk˘ hostinec pochází z poãátku 18. století.
Zvoniãka na návsi ve StruÏinci z roku 1858 je obklopená památkovû chránûn˘mi lípami.
Gotick˘ jednolodní kostel sv. Václava v Novém Studenci byl
vybudován kolem roku 1350. V dﬁevûné roubené zvonici v Horním
Studenci je zavû‰en zvon z roku 1583.
Renesanãní zámek v Novém Studenci z roku 1612 stojí na místû
tvrze, pﬁipomínané roku 1314.

pﬁíroda
Îdírec nad Doubravou je branou do chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastí Îìárské vrchy a Îelezné hory. âlenitá krajina s pﬁírodními i historick˘mi zajímavostmi vytváﬁí podmínky pro pﬁíjemné
strávení turistick˘ch, cykloturistick˘ch nebo lyÏaﬁsk˘ch v˘letÛ.
¤eka Doubrava má prameni‰tû nad rybníkem Doubravník
v Ranském masivu. V 5 km vzdálené obci Bílek vytvoﬁila kaÀonovité údolí. Strmé skalní bloky vytváﬁejí romantická zákoutí
s mnoÏstvím pﬁíkr˘ch srázÛ, jeskyÀ, vodopádÛ.
Nejvy‰‰í vrchol Îelezn˘ch hor Vestec je pﬁístupn˘ ze zhruba
9 km vzdálené obce Slavíkov.
Ransk˘ masiv je protkán mnoÏstvím pû‰in a lesních cest, je to
také ráj houbaﬁÛ. Malebná zákoutí jiÏního svahu Ranského
Babylonu ukr˘vají Ranská jezírka - soustavu zatopen˘ch terénních prohlubní na místû dávno opu‰tûn˘ch rudn˘ch dolÛ.

kultura
Mûstské kino - Brodská 120, tel. 569 694 620
Mûstská knihovna - Brodská 120, tel. 569 694 620,
e-mail: knihovna@zdirec.cz
Skanzen lidov˘ch staveb a ﬁemesel na Veselém kopci
Pﬁíãná 350, 593 01 Hlinsko - Betlém, tel. 469 311 733
e-mail: sls.vysocina@atlas.cz,
www.pupce.cz, www.welcome.to/vysocina
Rozsáhlá expozice lidového stavitelství - jednotlivé objekty se
nacházejí v nûkolika osadách obce Vysoãina (Vesel˘ Kopec,
Svobodné Hamry, MoÏdûnice) a ve mûstû Hlinsku (Betlém).
Náv‰tûvníci mají moÏnost získat poznatky o zpÛsobu Ïivota, bydlení a práce drobn˘ch lidov˘ch ﬁemeslníkÛ v pÛvodním prostﬁedí.

sport
Pravidelné sportovní akce:
srpen
Lacman Look Vysoãina - silniãní cyklomaratón
tel. 569 694 018, 602 802 183
Rybník ¤eka - tﬁi kilometry vzdálen˘ rekreaãní rybník pro vyznavaãe vodních sportÛ
Podoubravská cyklotrasa ã. 5127 Hluboká - Îdírec nad
Doubravou - Studenec - Maleã - Jeﬁi‰no - Bûstvina - PaﬁíÏov Vilémov - GolãÛv Jeníkov, 52 km, 15 zastávek, stﬁednû obtíÏná
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Îirovnice
www.zirovnice.cz
Informaãní centrum - Zámek Îirovnice
Branka 1, 394 68 Îirovnice
tel. 565 494 095
e-mail: zamek.zirovnice@seznam.cz

historie
Mûsto Îirovnice patﬁí k vyhledávan˘m rekreaãním místÛm. První
písemná zmínka o Îirovnici pochází z roku 1358, ale archeologické nálezy tuhové keramiky svûdãí o tom, Ïe kraj byl osídlen jiÏ
v polovinû 13. století.
Historie mûsta je spjata s historií zámku, kter˘ stojí na místû
pÛvodního kamenného hradu. V prÛbûhu staletí se jeho majiteli
stala celá ﬁada ‰lechtick˘ch rodin. Vencelíkové z Vrchovi‰È
nechali koncem 15. století cel˘ hrad pﬁestavût a vyzdobili ho
freskami, které patﬁí dodnes k jedineãn˘m historick˘m kulturním
památkám. Z rodového erbu VencelíkÛ byl pﬁevzat i nynûj‰í
mûstsk˘ znak - stﬁíbrn˘ jednoroÏec v modrém poli.
V polovinû 16. století získali Ïirovnické panství do svého majetku
páni z Hradce. Ti pozvali odborníky, kteﬁí se na jejich pozemcích
pokou‰eli najít loÏiska vápence. Jejich snaha v‰ak byla marná,
stejnû jako v‰echny pokusy o dolování stﬁíbra. Základní obÏivou
obyvatel bylo zemûdûlství, rozvíjela se také ﬁemesla, zejména hrnãíﬁství, pivovarnictví, v˘roba cihel a rÛzné druhy textilní v˘roby.
V období tﬁicetileté války byl cel˘ kraj suÏován císaﬁsk˘mi i ‰védsk˘mi vojsky, mûsto zpusto‰eno, znaãné ‰kody utrpûl i zámek.
Od konce 17. století vlastnili Ïirovnické panství ·ternberkové,
kteﬁí se rozhodli zpustl˘ zámek obnovit. Ubourány byly zbytky
po‰kozeného druhého poschodí, postaveno nové západní kﬁídlo,
zámek ztratil charakter pevnosti. ·ternberkové také nechali
baroknû pﬁestavût pÛvodní gotick˘ kostel a pﬁispívali i na opravy
venkovsk˘ch kostelÛ a kaplí, o ãemÏ svûdãí jejich znak - osmicípá hvûzda - na tûchto stavbách.
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V roce 1854 byla Îirovnice pov˘‰ena na mûsto a o deset let
pozdûji se stala známou díky knoflíkáﬁskému prÛmyslu. V˘robu
perleÈov˘ch knoflíkÛ zavedl Josef Îampach a na tuto tradici navazuje i dne‰ní prÛmyslová v˘roba. V roce 1910 odkoupilo celé
panství od ·ternberkÛ mûsto. Zámek v‰ak v roce 1964 vyhoﬁel.
Celková rekonstrukce objektu byla ukonãena v roce 1992. V souãasné dobû je na zámku umístûna regionální expozice, knoflíkáﬁské muzeum a galerie. Zámecké nádvoﬁí i vnitﬁní prostory zámku
jsou vyuÏívány pﬁi ﬁadû kulturních akcí.

památky
Zámek - Branka 1, tel. 565 494 095
e-mail: zamek.zirovnice@seznam.cz
Ranû gotick˘ hrad roz‰íﬁen˘ pozdnû goticky byl pﬁestavûn˘ na
renesanãní zámek a baroknû upraven˘. V interiérech a b˘valé
kapli je zachován soubor pozdnû gotick˘ch fresek. V zámku jsou
umístûny sbírky mûstského muzea a galerie. Novû je zpﬁístupnûna zámecká vûÏ s v˘hledem na mûsto a okolí.
Stálé expozice: Knoflíkáﬁství a perleÈáﬁství, Historické ‰icí stroje,
Kostel sv. Jakuba a Filipa - vystavûn v novogotickém slohu
v roce 1872.

kultura
Pravidelné kulturní akce:
bﬁezen, ãerven, záﬁí, prosinec Dechovky 21. století
pﬁehlídka dechov˘ch kapel
duben Velikonoãní pouÈ
kvûten Slavnosti Ïirovnického jednoroÏce - mûstské slavnosti
ãervenec Klarinetov˘ festival
ãervenec Turnaj o perleÈov˘ putovní pohár v kopané
ãervenec/srpen
Zahrada vysoãiny - v˘stava kvûtin
ãervenec Jezdecké závody - parkurové skákání
srpen
Chovatelská v˘stava
duben, listopad
Zámecké jazzování
festival swingové a jazzové hudby
Galerie J. Havlíka, K. Halvy, P. Rouãka, F. Severy - (autorské
v˘stavy)
Památník ãeského myslitele - ve vesnici ·títné se pravdûpodobnû roku 1333 narodil ãesk˘ kﬁesÈansk˘ filozof a spisovatel
Tomá‰ ·títn˘ ze ·títného. Sv˘m ãesky psan˘m dílem usiloval
o zpﬁístupnûní bible v‰em lidov˘m vrstvám. Památník je umístûn
na místû b˘valé zemanské tvrze.

sport
sportovní hala, fitness, volejbalové kurty, fotbalov˘ stadion
s atletickou dráhou, pﬁírodní hokejové hﬁi‰tû, kuÏelna
tel. 565 493 000
jízda na koni - DvÛr Dvoﬁák, tel. 565 493 033
letní koupali‰tû Budín - tel. 565 493 000
pláÏov˘ volejbal, stretball, stolní tenis, pÛjãovna lodí, skluzavka
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Turistická informaãní centra Vysoãiny
593 01

BYST¤ICE NAD PERN·TEJNEM
Mûstské informaãní centrum pﬁi Mûstské knihovnû
Masarykovo námûstí 9
tel. 566 552 376, fax: 566 551 590
e-mail: info@bystricenp.cz, www.bystricenp.cz

582 66

KRUCEMBURK
Infocentrum a pamûtní síÀ Jana Zrzavého
tel. 569 694 942
e-mail: petr.simak@quick.cz
http://www.krucemburk.net.

675 55

DUKOVANY
Informaãní centrum Jaderné elektrárny Dukovany
a Vodní elektrárny Dale‰ice
tel. 568 815 519
e-mail: infocentrum.edu@mail.cez.cz
www.cez.cz/edu-exkurze

584 01

LEDEâ NAD SÁZAVOU
Informaãní centrum – Hrad Ledeã n/Sáz, spol. s r.o.
Husovo námûstí 60
tel. 569 721 471, tel./fax: 569 721 507
e-mail: IS@ledec-net.cz
www.ledec-net.cz

582 82

GOLâÒV JENÍKOV
Informaãní centrum – Lanete, spol. s r.o.
Námûstí T.G.M. 114
tel. 569 442 577, fax: 569 442 578
e-mail: lanete@lanete.cz

588 22

LUKA NAD JIHLAVOU
Informaãní, poradenské a vzdûlávací centrum Loucko
9. kvûtna 675
tel. 567 229 095, fax: 567 219 220
e-mail: knih.luka@post.cz, www.mesta.obce.cz/luka

676 02

MORAVSKÉ BUDùJOVICE
Mûstské kulturní stﬁedisko – informaãní centrum
Purcnerova 62
tel. 568 421 826, fax: 568 421 322
e-mail: besedamb@quick.cz, www.mbudejovice.cz

580 01

* HAVLÍâKÒV BROD
Informaãní centrum – cestovní kanceláﬁ ADA TOUR
Havlíãkovo námûstí 56
tel. 569 428 464, tel./fax: 569 427 683
e-mail: adatour@adatour.cz, www.muhb.cz

396 01

HUMPOLEC
Mûstské kulturní a informaãní centrum
Horní námûstí 300
tel./fax: 565 532 479
e-mail: mekis@infohumpolec.cz, www.infohumpolec.cz

675 71

* NÁMù·Ë NAD OSLAVOU
Kulturní a informaãní stﬁedisko
Masarykovo námûstí 100
tel. 568 620 493, fax: +420 568 620 338
e-mail: mks-namest@iol.cz, www.namestnosl.cz

588 52

HORNÍ DUBENKY
Informaãní centrum – ChadimÛv ml˘n
Horní Dubenky 109
tel. 567 374 168
e-mail: danichad@post.cz, www.chadimmlyn.cz

592 31

* NOVÉ MùSTO NA MORAVù
Mûstské informaãní centrum
Vratislavovo námûstí 97
tel. 566 650 215, 566 650 234, fax: 566 617 200
e-mail: ic@nmnm.cz, www.nmnm.cz

675 51

JAROMù¤ICE NAD ROKYTNOU
Informaãní centrum Kulturního stﬁediska
Komenského 1029
tel. 568 440 132, fax: 568 441 514
e-mail: kulturni_stredisko@iol.cz, www.jaromericenr.cz

393 01

* PELH¤IMOV
Informaãní centrum Kulturních zaﬁízení mûsta Pelhﬁimova
Masarykovo námûstí 1
tel./fax: 565 326 924
e-mail: ic@mestopelhrimov.cz, www.pelhrimovsko.cz

586 01

* JIHLAVA
Turistické informaãní centrum
Masarykovo námûstí 19
tel./fax: 567 308 034
e-mail: infojihlava@ji.cz, www.jihlava.cz

394 64

394 81

* KAMENICE NAD LIPOU
Informaãní centrum MûÚ
Námûstí âs. armády 52
tel. 565 432 101, fax: 565 432 190
e-mail: pokladna@kamenicenl.cz, www.kamenicenl.cz

588 13

675 02

KONù·ÍN
Informaãní centrum
tel. 568 888 398, tel./fax: 568 888 241,
e-mail: konesin@iol.cz, ou.konesin@tiscali.cz
www.horacko.cz/konesin

582 22

POâÁTKY
Kulturní zaﬁízení mûsta Poãátek
Horní ulice 87
tel. 565 495 474
e-mail: kzm.pocatky@quick.cz
www.pocatky.cz
* POLNÁ
Informaãní centrum
Husovo námûstí 39
tel. 567 212 556, fax: 567 212 636
e-mail: infocentrum@mu-polna.cz, www.mesto-polna.cz
P¤IBYSLAV
Informaãní centrum – Mûstské muzeum
Vy‰ehrad 271
tel. 569 484 361
e-mail: ic@pribyslav.cz, www.pribyslav.cz
* ãlen A.T.I.C. âR
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592 03

SNùÎNÉ
Informaãní kanceláﬁ, SnûÏné 94
tel. 566 664 018
e-mail: info@snezne.cz, www.snezne.cz

592 02

SVRATKA
Informaãní centrum
Libu‰ina 42
tel. 566 662 594, 777 083 487
e-mail info@svratecko.cz, www.svratka.com

588 56

TELâ
Informaãní stﬁedisko MûÚ
Námûstí Zachariá‰e z Hradce 10
tel. 567 243 145, fax: 567 243 557
e-mail: info@telc-etc.cz, www.telc-etc.cz, www.telcsko.cz

674 01

T¤EBÍâ
Informaãní a turistické centrum
Karlovo námûstí 53
tel. 568 847 070, fax: 568 840 459
e-mail: info@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz

589 01

T¤E·Ë
Informaãní centrum
Revoluãní 20
tel. 567 584 932
e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz

595 01

* VELKÁ BÍTE·
Informaãní centrum – Klub kultury
Masarykovo námûstí 5
tel. 566 532 342, fax: 566 531 001
e-mail: infocentrumvbites@iol.cz, www.vbites.cz

592 11

VELKÁ LOSENICE 249
INFO centrum
tel. 566 666 156
e-mail: ic-knihovna@losenice.cz, www.losenice.cz

594 13

VELKÉ MEZI¤ÍâÍ
Informaãní centrum MûÚ
Radnická 1
tel. 566 501 107, fax: 566 521 657
e-mail: ic@mestovm.cz, www.mestovm.cz

591 01

ÎëÁR NAD SÁZAVOU
Informaãní turistické centrum - cestovní kanceláﬁ SANTINI TOUR
Námûstí Republiky 24
tel. 566 628 539, fax: 566 625 808
e-mail: info@santini-tour.cz, www.zdarns.cz

591 01

ÎëÁR NAD SÁZAVOU
Informaãní centrum – Zámek Îìár n/Sázavou
tel. 566 629 152, fax: 566 642 810
e-mail: itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz

394 68

ÎIROVNICE
Informaãní centrum – Zámek Îirovnice
Branka 1
tel. 565 494 095
e-mail: zamek.zirovnice@seznam.cz, www.zirovnice.cz
* ãlen A.T.I.C. âR
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