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Velké Meziříčí

Koruna Vysočiny
Milí čtenáři,
v rukou držíte brožuru destinační společnosti Koruna Vysočiny. Rádi 
bychom vám představili to nejlepší, co se na našem území nachází. Koruna 
Vysočiny je destinací plnou přírodních krás i historických skvostů. Od 
Žďárských vrchů až po Tišnov si na své přijdou rodiny s dětmi, zapálení 
sportovci, milovníci historie i fandové prostého toulání po nekonečných 
lesích a lukách. 

Pokud hledáte autentické zážitky v jedné z nejčistších oblastí naší země, 
určitě byste měli vyrazit právě k nám! 

Přijeďte navštívit malebnou a přívětivou Korunu Vysočiny.

Michal Šmarda
předseda destinační společnosti
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Bítešsko 
Bítešsko, plné hlubokých lesů i historie, ocení především ti, kdo vyhledá-
vají klid a rozjímání v srdci přírody. Celý region je protkaný řadou maleb-
ných údolí, vesniček, kostelíků, luk a rybníků. Hlavním centrem Bítešska 
je město Velká Bíteš, jehož historie sahá až do poloviny 13. století. Přes 
dramatická období husitské i třicetileté války se Velká Bíteš rozvinula ve 
město plné radosti, pohostinnosti a folkloru. Zde najdete pravou Krojo-
vanou Vysočinu. Stejně jako v minulosti je i dnes město křižovatkou dálko-
vých cest, kde se rozhodně vyplatí zastavit, vybízí k tomu i jeho poloha 
přímo u dálnice D1. 

Co zažít na Bítešsku? 
>> Tradiční bítešské hody (září) >>
Pravou Krojovanou Vysočinu můžete 
poznat na každoročních fenomenálních 
Bítešských hodech. Celý týden se nese 
v duchu podhoráckých tradic, hodování 
a všeobecného veselí. Můžete se zúčastnit 
stavění máje nebo jen posedět s přáteli 
v některém sklípku, mázhauzu nebo 
městském dvoře.  

<< Kostel sv. Jana Křtitele <<
Při návštěvě Velké Bíteše si jistě 
nenechte ujít návštěvu zdejší domi-
nanty – kostela sv. Jana Křtitele. 
Projděte se mezi zdmi jednoho 
z našich nejlépe dochovaných opev-
něných kostelů. Z bašt, střílny nebo 
velké hradební věže na vás dýchne 
historie sahající až do 15. století.

<< Masarykovo náměstí <<
V historickém centru města, na Masarykově náměstí, se nachází socha 
sv. Jana Nepomuckého a hned dvě kašny. Zajít si můžete i do Městského 
muzea, kde se dozvíte něco více o historii tohoto místa. 

>> Chodník slávy >>
Před vyhlášenou restaurací U Raušů 
si rozhodně prohlédněte bítešský 
Chodník slávy. Svá jména tu zvěčnily 
osobnosti jako Karel Gott, Lucie 
Bílá, Ivan Hlinka, Filip Renč a řada 
dalších. A nezapomeňte zajít i do 
restaurace na něco dobrého k snědku. 

Velká Bíteš – Masarykovo náměstí
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Bystřicko 
Bystřicko je hornatou krajinou protkanou nespočetným množ-
stvím potoků, říček a řek, střežených tajemnými zříceninami, 
rozhlednami i kostely. Centrem regionu je město Bystřice nad Pern-
štejnem, pojmenované po bystřině. Krajina Bystřicka je součástí 
Hornosvratecké vrchoviny a jeho podstatná část leží v unikátním 
přírodním parku Svratecká hornatina. Západní část Bystřicka 
sousedí s Chráněnou krajinnou oblastí Žďárské vrchy a je s ní 
propojená hustou sítí značených turistických tras. V tomto turis-
tickém Ráji Vysočiny se při svých toulkách jistě neztratíte.

>> Zřícenina hradu Zubštejn >>
Fanoušky historie bude bezpochyby 
zajímat majestátní zřícenina hradu 
Zubštejna, tedy Zubřího kamene. Majetek 
pánů z Medlova a Pernštejna původně 
střežil řeku Svratku. Milovníci středověku 
se mohou procházkou vydat i k nedale-
kému hradu Pyšolci a Aueršperku. 

<< Vírská přehrada <<
Jedinečná stavba na řece Svratce 
zásobuje pitnou vodou mnoho 
okolních měst. Její monumentálnost 
můžete obdivovat na Svratecké 
vodohospodářské naučné stezce, 
která vás provede překrásnou 
okolní přírodou a seznámí 
s významem životadárné vody.

>> Kostel sv. Michaela  
 ve Vítochově >>
Svým osobitým kouzlem vás 
jistě osloví kamenný kostelík 
sv. Michaela ve Vítochově, který 
byl podle pověsti postaven na 
počest sv. Metoděje. Obklopen 
malým hřbitovem s kamennou 
zdí leží jen několik kilometrů od 
Bystřice nad Pernštejnem. Tato 
románsko-gotická stavba patří 
k nejstarším kostelům na Moravě. 

Centrum Eden

Co zažít na Bystřicku? 
>> Centrum Eden >>
Pravý ráj na Bystřicku najdete v Centru Eden. V moderním 
a inspirativním areálu si můžete vyzkoušet tradiční řemeslné 
techniky v Horácké vesničce, prohlédnout si místní pivovar, 
navštívit farmu s domácími zvířaty nebo Ekopavilon. Centrum 
Eden je ideální zábava pro celou rodinu. 
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Nedvědicko

Nedvědicko definuje především jeho poloha pod perlou historie a gotické 
architektury, hradem Pernštejnem. I když je Nedvědicko nejmenším 
regionem Koruny Vysočiny, koncentrací a pestrostí turistických i přírod-
ních atraktivit se ostatním oblastem vyrovná. Právem se mu říká Pohádka 
Vysočiny. Podhradí původně mramorového Pernštejna je obklopeno členi-
tými kopci a malebnou přírodou, vesničkami a kostelíky, opravdu jako 
z pohádky. 

Co zažít na Nedvědicku? 
 Hrad Pernštejn 

Státní hrad Pernštejn najdete skrytý v lesích Českomoravské vrcho-
viny. Nebyl nikdy dobyt, nikdy neztratil své kouzlo, i proto jste jej mohli 
zahlédnout v mnoha pohádkách a filmech. Gotický Pernštejn bezesporu 
patří k jedněm z nejkrásnějších hradů nejen v České republice. Vydejte se 
po stopách pánů z Pernštejna nebo po některé z okolních naučných stezek 
a objevte tento poklad ležící na hranici Vysočiny a jižní Moravy.
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>> Kostel Nanebevzetí  
panny Marie a dřevěný  
krytý most v Černvíru >>
Pozoruhodná stavba tyčící se nad 
řekou Svratkou pochází již ze 
13. století. Uvnitř kostela můžete obdi-
vovat vzácné řezbářské práce nebo 
gotické nástěnné malby. Jen o několik 
metrů dále najdete nejstarší dřevěnou 
krytou lávku na Moravě, která zde 
stojí jíž více než 300 let.

>> Údolí Chlébského potoka >>
Pokud vyrážíte na Vysočinu na 
jaře, doslova vás uchvátí rozkvetlý 
koberec bledulí jarních, který se 
táhne celým údolím Chlébského 
potoka. Malebné úzké údolí je od 
roku 1953 přírodní rezervací a jeho 
krásu byste si neměli nechat ujít ani 
v jiných obdobích roku.

<< Expozice mincovního 
pokladu <<
Poklady vždycky přitahovaly pozor-
nost. A jeden takový poklad si 
můžete prohlédnout v turistickém 
informačním centru v Nedvědici. 
Jde konkrétně o vzácné stříbrné 
mince. Ty byly nalezeny teprve 
v roce 2016 v blízkosti osady Dolní 
Čepí. V expozici najdete platidla celé 
Evropy od 16. století až po třiceti-
letou válku.



Novoměstsko, známé jako Srdce Vysočiny, je oblastí situovanou na jižním 
úpatí Žďárských vrchů a pro svou polohu na hranici chráněné krajinné 
oblasti je vyhledávaným východištěm pro výlety do okolí plného přírod-
ních zajímavostí. Hojně navštěvované jsou roztodivné skalní útvary uvnitř 
hlubokých lesů, četné vodní plochy, ale i podhorské osady se zachovalou 
lidovou architekturou. Zdejší chladné klima prospívá zimním sportům. 
Zejména lyžování má na Novoměstsku dlouholetou tradici, ale nebudou se 
zde nudit ani cyklisté. 

Co zažít na Novoměstsku? 

Novoměstsko << Vysočina Arena na lyžích, Cyklo aréna Vysočina <<
V létě ráj cyklistů, v zimě světově proslulá lyžařská aréna, kde své síly 
poměřují zástupy sportovců. Vysočina Arena hostí například Světový 
pohár v biatlonu, kterého se účastní tisíce diváků z celého světa. Cyklisté 
se vyřádí na singletracích a pumptracích v nekonečných lesích okolo 
Nového Města na Moravě.

>> Městské lázně >>
Ideální odpočinek po sportovních 
výkonech nabízí Městské lázně. 
Relaxaci vám přinese klasický 
plavecký bazén nebo vířivka 
a relaxační bazén se slanou vodou, 
upustit páru můžete v saunovém 
světě nebo fitness centru.

<< Horácké muzeum <<
Jestli vás zajímá lidová kultura 
a tradice zdejšího kraje, určitě 
zavítejte do novoměstského 
Horáckého muzea. Dozvíte se 
o tradici sklářství i o výrobě 
lyží. Pro děti je během léta zpří-
stupněné i Strašidelné podzemí 
a Vírský mlýnek.
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>> Kostel sv. Kunhuty  
   se sgrafity Karla Němce >>
Ozdobou náměstí v Novém Městě na Moravě 
je kostel sv. Kunhuty s gotickými rysy. O jeho 
jedinečnou sgrafitovou výzdobu se postaral 
významný novoměstský rodák Karel Němec.



Tišnovsko 
Tišnovsko je nejvýchodnějším koutem Koruny Vysočiny a přezdívá se mu 
Brána Vysočiny. Přesto, že administrativně spadá pod Jihomoravský kraj, 
geograficky nepopiratelně k Vysočině náleží. Významné vrcholy, které 
dosahují značných výšek, střídají plošší hřbety poseté kamenitými poli, 
loukami a pastvinami. Oáza čisté přírody a ticha v neporušených lesích, 
přirozeně meandrující údolí řek, okouzlující výhledy do mírně zvlněné 
krajiny. Přívětivé vesničky, ale také zachovalé středověké hrady, honosná 
architektura zámeckých sídel – to vše je Tišnovsko.  

Co zažít na Tišnovsku? 

>> Rozhledna Klucanina >>
Fandíte-li dalekým rozhledům 
a nekonečným horizontům, 
vystupte na skoro 30 metrů vysokou 
rozhlednu na vrcholu kopce Kluca-
nina. Uvidíte odtud nejen na město 
Tišnov, ale i na široké okolí plné 
kopečků a lesů. Děti nadchne 
i naučná stezka, na které se seznámí 
se zdejší přírodou ještě blíže.
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<< Porta coeli <<
Brána nebes, tak zní 
překlad sousloví Porta 
coeli. V cisterciáckém 
klášteře se i dnes můžete 
setkat s řeholními 
sestrami cisterciačkami 
a navštívit Podhorácké 
muzeum. Největší perlou 
kláštera je slavný gotický 
portál baziliky. 

>> Cesta hrdelního práva >>
Lenost, pýcha, nebo hněv… to jsou 
takzvané smrtelné hříchy, po jejichž 
stopách se můžete vydat na tišnovské 
Cestě hrdelního práva. Projděte se po 
mrazivé cestě lemované kamennými 
bloky, které vás provedou místy, kudy 
v minulosti kráčeli odsouzení. 

Židovské památky na Lomnici – 
Synagoga a hřbitov
Nedaleko Tišnova najdete stopy židovské 
kultury v podobě synagogy a židovského 
hřbitova v obci Lomnice. Více o historii 
místních Židů se dozvíte i z expozice 
o dějinách lomnických Židů. Za pozornost 
stojí jistě i přilehlý hřbitůvek.

Tišnov

Foto: www.vyfo.cz



Velkomeziříčsko 
Obklopená jehličnatými lesy leží celá oblast Velkomeziříčska 
v přírodní chráněné oblasti Nesměř a Balinské údolí. Mezi řekami 
Oslavou a Balinkou se nachází město Velké Meziříčí, takzvaný 
Most Vysočiny. Ve zdejší krajině narazíte na četné hladiny rybníků 
a všudypřítomnou bohatou historii. Raritou této oblasti je naučná 
stezka a přírodní památka Šebeň s největším výskytem mrave-
nišť ve střední Evropě. Nezapomeňte také zavítat na Svatou horu, 
turisty hojně navštěvované poutní místo. Když přijedete v zimě, 
nezklame vás lyžařský areál a běžecké trasy.  Na Velkomeziříčsko 
můžete vyrazit za odpočinkem v přírodě, sportem i historií.

Co zažít na Velkomeziříčsku? 
>> Zámek Velké Meziříčí >>
Areál Zámku ve Velkém Meziříčí je ve vlastnictví šlechtické 
rodiny Podstatzkých-Lichtenstein a sídlí v něm i místní muzeum. Co 
zde můžete obdivovat? Vedle zámeckých prostor si můžete prohlédnout  
třeba náhrdelník Marie Terezie nebo psací stolek Marie Antoinetty. 
A neměli byste si nechat ujít i nově objevené fresky ve zdejší kapli.

<< Vyhlídková věž  
 chrámu sv. Mikuláše <<
Vystupte si na věž chrámu sv. Mikuláše 
a pokochejte se výhledem na město 
Velké Meziříčí. V chrámu najdete i jednu 
z nejvzácnějších památek města, Madonu 
Velkomeziříčkou. A víte, že průměr 
ciferníku na hodinové věži je 4,2 metrů? 

>> Židovské město >>
I na Velkomeziříčsku se dochovaly 
vzácné stavby židovské kultury. 
Obdivovatelé těchto památek 
mohou navštívit Starou i Novou 
synagogu  nebo židovský hřbitov. 
Do zdejší památkové zóny patří hned 
74 památek. 

>> Rozhledna Fajtův kopec >>
Šroubovice DNA vysoká 36 metrů, i tak 
lze popsat rozhlednu na Fajtově kopci, 
která se vypíná nad moderním lyžař-
ským areálem. Vede na ni 175 schodů 
a je okouzlující nejen ve dne, kdy z ní 
lze zahlédnout i rakouské Alpy, ale 
i v noci, když svítí do okolní krajiny. 
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Zámek Velké Meziříčí



<< Relaxační centrum <<
Žďárské Relaxační centrum 
zabaví velké i malé. Po jízdě 
na tobogánu nebo plavání 
v proudovém kanálu se můžete 
zrelaxovat ve whirlpoolu 
či solné jeskyni. V létě si užijete 
i sluneční paprsky u venkov-
ního bazénu s občerstvením.

<< Regionální muzeum <<
Po celý rok připravuje zdejší 
muzeum výstavy s regionální 
tématikou, na kterých se 
dozvíte více o celém Žďársku. 
Muzeum sídlí v historické 
budově bývalé tvrze, ale patří 
k němu i nedaleký Moučkův 
dům. Tam můžete zažít atmo-
sféru prvorepublikového 
obchodu, měšťanského salonu 
nebo si prohlédnout místní 
výrobky, jako jsou mejdlíčko 
a slavná taška síťovka.

<< Zámek Žďár <<
Bývalý cisterciácký klášter 
a dnešní zámek rodiny Kinských 
vás překvapí svou rozlohou 
a úžasnou atmosférou. Po celý 
rok můžete navštívit multime-
diální Muzeum nové generace 
a výstavu Umění baroka ze 
sbírek Národní galerie v Praze, 
ale i prohlídky s průvodcem.

Žďársko 
Uprostřed okouzlujících Žďárských vrchů naleznete Hvězdu Vysočiny, 
Žďársko. Zvlněné krajině lesů a nespočetných rybníků dominuje jedna 
z nejvýznamnějších staveb celé Vysočiny, Poutní kostel sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře, památka UNESCO.  Historicky spíše průmyslové 
město se postupem času proměnilo v živé centrum místního kraje. Neko-
nečné možnosti kulturního i sportovního vyžití najdete nejen ve Žďáře nad 
Sázavou, ale i v širokém okolí plném lesů a luk.

Co zažít na Žďársku? 
 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

Skvost barokní gotiky od stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichla se tyčí 
nad městem Žďár nad Sázavou a spatříte ho již z dálky. Procházka okolo 
této Hvězdy Vysočiny vás naplní klidem a celá stavba vás ohromí svojí 
geometrickou dokonalostí.
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Žďár nad Sázavou

Foto: Radim Chlubna
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Navštivte malebnou a přívětivou Korunu Vysočiny
Sídlo destinační společnosti
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Mobil: +420 776 308 072

E-mail: kancelar@korunavysociny.cz

Bítešsko > www.bitessko.com

Bystřicko > www.bystricko.cz

Nedvědicko > www.nedvedice.cz

Novoměstsko > www.ic.nmnm.cz

Tišnovsko > www.tictisnov.cz

Velkomeziříčsko > www.turistikavm.cz

Žďársko > www.zdarns.cz

BítešskoBystřicko
Novoměstsko

Velkomeziříčsko

Nedvědicko
Tišnovsko
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