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Prázdniny na Vysočině VI.
Vysočina – nejlepší dovolená. Soutěž, do které 

se mohli zapojit podnikatelé, spolky, příspěvkové 
organizace nezřizované krajem či obecně prospěš-
né společnosti na Vysočině. Svou komplexní nabíd-
kou služeb v cestovním ruchu mohli zabojovat o 
krajskou dotaci 100 tisíc korun.

Některé úspěšné soutěžící jsme vám představovali 
během celého léta v JL. V tomto posledním díle je na 
řadě projekt Počátek a Koruny Vysočiny. -lb-

Poznejte nostalgické městečko Počátky

Vaše letošní dovolená na 
Vysočině může být originál-
ní a nová. Vyzkoušejte některý 
z tematických balíčků připra-
vených turistickou destinací 
Koruna Vysočiny. Část z nich js-
me v JL představovali už 21. 7. 

K Vysočině neoddělitelně pat-
ří tradice a řemesla. Jedno z 
řemesel, které můžete vidět v 
Koruně Vysočiny je sklářství. 
Další pozvánka k nám je tedy za 
poznáním. Připravujeme okruh 
zaniklých skláren, které lze nav-
štívit autem, na kole či pěšky. 

Abyste celý program zvlád-
li, je potřeba si pro pobyt u nás 
vyhradit alespoň tři dny. První 
den vás zavedeme po nejzají-
mavějších místech sklářské his-
torie, kterou zakončí procházka 
naučnou stezkou o sklářství a 
milovském sklu. 

Pro další dny máte na výběr, 
zda budete cestovat za sklář-
ským řemeslem na kolech nebo 
pěšky. Pro obě varianty jsme 
vytvořili zajímavé okruhy, kte-
ré vás kromě návštěvy zanik-
lých skláren provedou nádher-
nou krajinou CHKO Žďárských 
vrchů. 

K celému programu nechybí 

ani tipy oběd, informace o půj-
čovnách kol, či upozornění na 
regionální produkty Vysočiny. 
Asi největší zajímavostí jsou 
exkurze do místních skláren v 
Karlově a Škrdlovicích. 

Kromě prohlídky skláren 
můžete navštívit sklářskou 

galerii, nebo si vyzkoušet malo-
vání na sklo. Pokud chcete strá-
vit svoji dovolenou aktivně, 
Koruna Vysočiny sklářská je 
rozhodně ten pravý tip!

Pokud jsme se tak úplně 
netrefili do vaší představy ide-
ální dovolené, rozhodně dopo-

ručujeme navštívit turistický 
portál Koruny Vysočiny, kde 
si to své najde úplně každý!  
Dovolená v Čechách je dovole-
ná na Vysočině! 

 Oľga Königová,
Koruna Vysočiny

Koruna Vysočiny láká také na naše sklářství

V malebném a starobylém 
městečku Počátky s bohatstvím 
nemovitých kulturních pamá-
tek (mj. kašna sv. Jana Nepo-
muckého, kostel sv. Jana Křti-
tele s vyhlídkovou věží, kostel 
Božího těla s kostnicí nebo kos-
tel sv. Kateřiny v nedalekých 
lázních sv. Kateřiny), krásnou 
okolní přírodou, čistými pra-
meny, cestami roubenými his-

torickými alejemi stromů a 
mimořádně čistým ovzduším, 
se takříkajíc zastavil čas. 

Rodné město nejvýznamněj-
šího básníka symbolismu v čes-
ké literatuře Otokara Březiny, 
nacházející se na historickém 
rozhraní Čech a Moravy, v dáv-
né historii patřilo jak českým 
(páni z Hradce, Slavatové), tak 
moravským šlechtickým rodům 

Sklárna AGS Svoboda.

Pohled na Městskou památkovou zónu.

Pramen sv. Vojtěcha.

Letohrádek svatý Vojtěch. Pohled na město s kostelem sv. Jana Křititele s vyhlídkovou věží.

Trenckova rokle.              Foto: Jindřich Marinč

(Šternberkové). Dodnes se tato 
skutečnost odráží v jeho měst-
ském znaku.

Okolí městečka je známé svý-
mi čistými prameny, z nichž se 
tokem stávají velké řeky (mj. 
Jihlava, Nežárka). Pramen svaté 
Kateřiny zde pramenící, byl od 

pradávna nazýván zázračným. 
Kvalitou se mu však vyrovnají 
všechny ostatní počátecké pra-
meny: svatého Vojtěcha, svaté 
Markéty i svaté Ludmily.

Při návštěvě nedalekého zám-
ku Žirovnice se vzácnými gotic-
kými malbami z 15. století a 

řadou expozic (zámek - Expo-
zice květiny na šlechtickém síd-
le, špýchar - Venkovské tradice 
a řemesla, pivovar – Expozice 
Knoflíkářství a perleti, Pivovar-
nictví a Historických šicích 
strojů) i při návštěvě blízkého 
Hradu Roštejn (Expozice lovec-

tví, myslivost, příroda a lokální 
historie), vybudovaném ve 14. 
století pány z Hradce, se ocitne-
te v dobách ještě dávnějších. 

 Možnosti pěší i cykloturisti-
ky, houbaření, či jen odpočin-
ku, jsou pestré. Pobyt zde Vás 
nejdříve unaví, aby poté pohla-
dil Vaše tělo a pomohl srov-
nat v dnešním rychle pulzují-
cím světě myšlenky. Ubytovat 
se můžete např. v Letohrádku 
svatého Vojtěcha, prvorepubli-
kovém hotýlku cca jeden km od 
Počátek, který obklopuje roz-
sáhlý park s malou dančí obo-
rou.

Přijeďte, abyste se přesvědčili, 
že Počátky jsou nostalgické…

 
Co dále navštívit?

Naučná stezka „K pramenům 
Počátek a okolí“, Naučná stez-
ka „Cestou starých počáteckých 
soukenických mistrů“, Městské 
muzeum Počátky, rodný dům 
Otokara Březiny s expozicí.
 Miroslava Hromasová,

Kulturní zařízení města 
Počátky, p. o.


