
Zima bez sněhu 

v Koruně Vysočiny

Více na www.korunavysociny.cz

Zima bez sněhu neznamená, že se v Koruně Vysočiny 

nedá nic dělat. Přichystali jsem si pro vás tématicky 

zaměřené výlety, na místa, která vás nezklamou a kde se 

rozhodně nudit nebudete. 

Vydáte se za sklářskou historií.

Poznáte tajuplné údolí Svratky.

Objevíte místa spojená s malíři z Vysočiny.

Dozvíte se o lyžařské historii.

Uděláte si krásnou procházku po Jimramově.

Vydáte se za přírodou i venkovem.

Ukážeme vám místa, kde si zaplavete.

Najdete skvělá wellness centra.

Podíváte se na místa, kde je úžasný výhled.



Za sklářskou historií
Historie sklářství má u nás dlouhou tradici,

objevte místa, kde zanechali stopy sklářští mistři.

Horácká galerie

Nové Město na Moravě – stálá expozice škrdlovického skla

Otevřeno: úterý - neděle: 9.00 - 17.00 

Cena: 50 Kč, zlevněné 25 Kč, rodinné 60 Kč

www.horackagalerie.cz

Horácké muzeum

Nové Město na Moravě – expozice věnovaná sklářství a milovskému sklu

Otevřeno: pondělí - pátek: 8.00 - 16.00 hod., sobota: 9.00 - 16.00

Cena: 50 Kč, zlevněné 30 Kč

https://hm.nmnm.cz

Sklárna Svoboda Karlov

Karlov - exkurze do sklárny a prohlídka galerie (do 20. 1. je odstávka pecí)

Otevřeno: v pracovní dny v 9.00, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30  

Cena: 80 Kč, zlevněné 50 Kč

www.sklarnakarlov.cz

Sklárna U Hrocha 

Škrdlovice - sklárna, kde je možné se zapojit i do výroby při tzv. skláření

Otevřeno: do 27. 1. 2023 mimo pondělí: 11.00 - 18.00

Cena: sklárna zdarma, skláření 990 Kč

www.uhrocha.com

Můžete se vydat na Putování po 

starých sklárnách v Koruně Vysočiny.

Za historií lyžování
Už od roku 1890 je Novoměstsko pevně spjato 

s lyžováním. A tradice je stále živá! 

Horácké muzeum

Nové Město na Moravě – expozice věnovaná lyžování a Zlaté lyži

Otevřeno: pondělí - pátek: 8.00 - 16.00, sobota: 9.00 - 16.00

Cena: 50 Kč, zlevněné 30 Kč

https://hm.nmnm.cz

Naučná stezka Lyžování na Novoměstsku

Nové Město na Moravě - naučná stezka o více než 100leté historii lyžování 

Otevřeno: bez omezení

Cena: zdarma

https://cutt.ly/NS_lyzovani

Malé muzeum lyží

Nové Město na Moravě - o tradiční výrobě lyží  u Slonků od roku 1896

Otevřeno: pondělí – pátek 9.00 – 17.00, sobota: 9.00 – 12.00

Cena: vstupné dobrovolné

www.slonek.cz

Lyžování ve Vysočina Areně

Nové Město na Moravě - projeďte se na tratích mistrů světa 

Otevřeno pro veřejnost dle rozpisu: www.vysocina-arena.cz/kalendar

Cena: zdarma

www.vysocina-arena.cz

Přehled všech lyžařských tras Bílé magistrály 

najdete u nás na jednom místě.



Historie údolí Svratky
Řeka Svratka po staletí vytváří životní tepnu napříč 

Vysočinou, dodnes se zde nachází řada památek.

Park miniatur

Bystřice nad Pernštejnem – modely hradů v údolí Svratky v měřítku 1:50

Otevřeno: bez omezení

Cena: zdarma

www.muzeumbystricko.cz

Zříceniny hradů - Dalečín, Pyšolec, Aueršperk, Zubštejn

Dalečín - Bystřice – zbytky hradů panů z Pernštejna

Otevřeno: bez omezení

Cena: zdarma

https://cutt.ly/zriceniny

Dřevěné mosty - Švařec, Pernštejn, Černvír, Prudká

Od Švařce do Doubravníku - unikátní technické památky ze dřeva

Otevřeno: bez omezení

Cena: zdarma

https://cutt.ly/drevene_mosty

Expozice mincovního pokladu

Nedvědice - stříbrný poklad, který byly nalezen v Dolním Čepí

Otevřeno: pondělí - pátek: 7.30 - 11.30, 12.30 – 16.00

Cena: zdarma

https://cutt.ly/mincovni_poklad

V okolí hradu Pernštejn si zahrajte mobilní

geolokační hru Skryté příběhy - 390 koulí.

Výlet Jimramovem
Jimramov je historické městečko na březích Svratky, 

kde se zastavil čas. Proto si ho zamilovali i filmaři.

Síň rodáků

Jimramov - expozice věnovaná Broučkům, rodákům a řemeslům

Otevřeno: po tel. domluvě 604 888 933

Cena: 30 Kč, zlevněné 10 Kč, rodinné 70 Kč

https://cutt.ly/muzeum_rodaku

Komentovaná procházka Jimramovem

Jimramov - procházka po 10 místech s audioprůvodcem 

Otevřeno: k zapůjčení v Síni rodáků po tel. domluvě 604 888 933

Cena: zdarma

https://cutt.ly/muzeum_rodaku

Trhonický mlýn

Trhonice - prohlídka příkladně zrekonstruovaného mlýna a pily

Otevřeno: po tel. domluvě 736 666 437

Cena: vstupné dobrovolné

www.mlyntrhonice.cz

Zřícenina hradu Skály

Nový Jimramov - zřícenina hradu ze 14. století na vrcholu Štarkov

Otevřeno: bez omezení

Cena: zdarma

https://cutt.ly/zricenina_skaly

Po Jimramově si zahrajte mobilní geolokační 

hru Loxper - Slavné osobnosti městečka.



Okolo Zelené hory
Zelená hora je unikátním dílem postaveným ve 

stylu barokní gotiky od architekta J. B. Santiniho.

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Žďár nad Sázavou - komentované prohlídky areálu na Zelené hoře

Otevřeno: čtvrtek: 10.00 a 14.00, areál otevřen každý den

Cena: 150 Kč, zlevněné 90 Kč, rodinné 350 Kč

www.zelena-hora.cz

Zámek Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou - tři okruhy komentovaných prohlídek

Otevřeno:  úterý, čtvrtek, sobota: 10.00 - 16.00

Cena: 180 Kč, zlevněné 130 Kč, rodinné 440 Kč

www.zamekzdar.cz

Muzeum nové generace

Žďár nad Sázavou - cesta pro celou rodinu za 800 let starým příběhem

Otevřeno:  úterý – neděle: 9.00 - 17.00

Cena: 180 Kč, zlevněné 130 Kč, rodinné 440 Kč

www.zamekzdar.cz

Naučná stezka kolem Zelené hory

Žďár nad Sázavou - procházka kolem rybníka s výhledy na kostel i zámek

Otevřeno: bez omezení

Cena: zdarma

https://cutt.ly/NS_zelena_hora

Kolem Zelené hory si zahrajte mobilní geolokační 

hru Skryté příběhy - Santiniho hvězda.

Přírodou a venkovem
Vysočina, lesy, skály a malebné vesničky, to je 

lákadlo, za kterým k nám lidé jezdí. 

Dům přírody Žďárských vrchů

Krátká – unikátní expozice o krajině Žďárských vrchů a její proměně 

Otevřeno: sobota: 10.00 - 17.00, 2. - 5. 2. a 18. - 26. 2.: 10.00 - 15.00

Cena: 80 Kč, zlevněné 50 Kč, rodinné 220 Kč

www.dumprirody.cz/zdarskevrchy

Naučná stezka Krátká

Krátká - procházka po památkové rezervaci okolo roubenek o délce 1 km

Otevřeno: bez omezení

Cena: zdarma

https://cutt.ly/ns_kratka

Toleranční modlitebna a minimuzeum

Daňkovice – unikátní modlitebna, která si zachovala svůj původní ráz

Otevřeno: po tel. domluvě 739 244 815

Cena: vstupné dobrovolné

www.ccedankovice.cz/muzeum

Skály Žďárských vrchů – Malinská, Lisovská, Pasecká skála, ...

Milovská kotlina - skály a skalní vyhlídky ve Žďárských vrších 

Otevřeno: bez omezení

Cena: zdarma

https://cutt.ly/vyhlidka

V okolí Křižánek najdete několik naučných stezek, 

které vám ukáží zdejší přírodu.



Za malíři Vysočiny
Vydejte se krajem přírodních památek po 

stopách malířů, kteří jsou spjati s Vysočinou.

Obrazy z Vysočiny

Slavkovice - v bývalé rychtě uvidíte Zezulu, Sodomku, Jambora a Blažíčka

Otevřeno: kdykoliv po tel. domluvě 776 043 056

Cena: vstupné dobrovolné

www.obrazyzvysociny.cz

Horácká galerie

Nové Město na Moravě – stálá expozice krajinářů a sezónní výstava

Otevřeno: úterý - neděle: 9.00 - 17.00

Cena: 50 Kč, zlevněné 25 Kč, rodinné 60 Kč

www.horackagalerie.cz

Pamětní síň Jana Zrzavého

Krucemburk - informace z umělcova života včetně reprodukcí jeho díla

Otevřeno: po, st: 7.00 - 17.00, út, čt: 7.00 - 14.00, pá: 7.00 - 13.00 hod.

Cena: vstupné dobrovolné

www.krucemburk.cz

Galerie Sněžné

Sněžné - galerie se soustředí na tvorbu současných malířů Vysočiny

Otevřeno: so - ne: 13.00 -17.00 hod., jindy po tel. domluvě 774 599 801

Cena: vstupné dobrovolné

https://cutt.ly/galerie_snezne

Za krajinou malířů se vydejte na Křížánky, 

Samotín nebo na Blatiny.

Kam s dětmi
Máte doma historika, nebo milovníka pohádek? 

U nás najdete perfektní atrakce pro každého.

Regionální muzeum Žďár

Žďár nad Sázavou - Retrohrátky od 31. 1., stálá expozice o historii města

Otevřeno: mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00

Cena: 50 Kč, zlevněné 30 Kč

https://muzeum.zdarns.cz

Modelové království

Žďár nad Sázavou - modelové kolejiště na téma Vysočiny

Otevřeno: sobota a neděle: 10.00 - 17.00 

Cena: 90 Kč, zlevněné 50 Kč, rodinné 300 Kč 

www.mkzdar.cz

Herna HOPík

Žďár nad Sázavou - dětská herna plná moderních herních prvků a kavárna

Otevřeno: denně 10.00 - 19.00

Cena: 139 Kč, rodiče zdarma

www.hopik-zdar.cz

Pohádková vesnička Podlesíčko

Sněžné - areál s unikátními pohádkovými chaloupkami

Otevřeno: každý den od 10.00 - 18.00

Cena: bez programu: 140 Kč, zlevněné 80 Kč, rodinné 380 Kč

www.pohadkova-vesnicka.cz

Pohádkovou alej a velké hřiště najdete 

v areálu Lužánky v Bystřici nad Pernštejnem. 



Kde si zaplavat
Zadovádět si v bazénu, sklouznout se na toboganu  

a pořádně si zaplavat! Tak může vypadat skvělý den.

Relaxační centrum Žďár

Žďár nad Sázavou - bazén, whirlpool, wellness a solná jeskyně

Otevřeno: po, st, čt, so: 10.00 - 20.00, út, pá: 6.00 - 20.00, ne: 12.00 - 20.00

Cena: 130 Kč, zlevněné 90 Kč, rodinné 350 Kč

www.sportispo.cz

Městské lázně

Nové Město na Moravě - areál s bazénem, wellness zónou a posilovnou

Otevřeno: po, pá, so, ne: 10.00 - 21.00, út, čt: 6.00 - 21.00, st: 14.00 - 21.00

Cena: 140 Kč, zlevněné 100 Kč, rodinné 330 Kč

https://lazne.nmnm.cz

Plavecký bazén Bystřice

Bystřice nad Pernštejnem - bazén s rehabilitačním programem

Otevřeno: po - pá: 07.00 - 20.30, so - ne (svátky): 09.00 - 20.30

Cena: 70 Kč, zlevněné 50 Kč

www.arealsportu.cz

Bazén ve SKI hotelu

Nové Město na Moravě - areál s bazénem, whirpool i wellness centrem

Otevřeno: po: 15.00 - 22.00, út - ne: 09.00 - 22.00, rezervace 566 653 011

Cena: 200 Kč, zlevněné 120 Kč, rodinné 400 Kč 

www.hotelski.cz

V bazénech v Městských lázních a v Bystřici můžete 

uplatnit naši Zážitkovou kartu.

Kam za výhledy
Krásný pohled do krajiny je z vyhlídek a rozhleden. 

Udělejte si čas a vyrazte na výlet! 

Rozhledna Karasín

Bystřice nad Pernštejnem - 716 m n. m., ochoz je ve výšce 25 metrů

Otevřeno: každý den 8.00 - 21.00

Cena: turniket u vstupu - 20 Kč

www.karasin.cz

Rozhledna Horní les

Nyklovice - 774 m n. m., ochoz naleznete ve výšce 38 metrů

Otevřeno: bez omezení

Cena: zdarma

https://cutt.ly/rozhledna_horni_les

Rozhledna Rosička

Sázava - 644 m n. m., ochoz se nachází ve výšce 24 metrů

Otevřeno: bez omezení

Cena: zdarma

https://cutt.ly/rozhledna_rosicka

Vyhlídka Rossiho skála

Vír - 452 m n. m., vyhlídková plošina nad soutokem Svratky s Bystřicí

Otevřeno: bez omezení

Cena: zdarma

www.udolisvratky.cz

Za výhledy a krásnými místy se můžete 

vydat po naší Instagramové stezce.



Kde se ohřát
Příjemné prostředí, relaxace a uklidňující 

atmosféra vám pomůžou načerpat novou energii.

Relaxační centrum Žďár

Žďár nad Sázavou - 2 finské sauny, parní sauna, Kneippův chodník

Otevřeno: po, út, čt, pá: 13.00 - 20.00, st, so: 11.00 - 20.00, ne: 12.00 - 20.00

Cena: 190 Kč, zlevněné 140 Kč, rodinné 410 Kč

www.sportispo.cz

Městské lázně

Nové Město na Moravě - finská, zážitková, parní sauna, Kneippův chodník

Otevřeno: po, pá, so, ne: 14.00 - 21.00, út, čt: 10.00 - 21.00, st:12.30 - 21.00

Cena: 140 Kč, zlevněné 100 Kč, rodinné 330 Kč + 40 Kč osuška/osoba

https://lazne.nmnm.cz

Wellness v Ala hotelu

Bystřice nad Pernštejnem - vířivka, finská sauna, infra sauna a parní sauna 

Otevřeno: každý den: 9.00 - 12.00, 15.00 - 21.00

Cena: 240 Kč, zlevněné 170 Kč, rodinné 480 Kč

www.alahotel.cz

Wellness v hotelu Marta

Kuklík - finská a parní sauna, infrasanuna, whirpool, Kneippův chodník

Otevřeno: každý den: 13:00 – 18:00 hod.

Cena: po - čt 200 Kč, pá - ne 300 Kč

www.wellnesspenzionmarta.cz

Ve wellness v Novém Městě a v Bystřici můžete 

uplatnit naši Zážitkovou kartu.

Kde se protáhnout
Když tomu počasí zrovna nepřeje, můžete si 

zabruslit, zajít na squash nebo zdolat lezeckou stěnu.

Zimní stadion Bystřice 

Bystřice nad Pernštejnem - veřejné bruslení

Otevřeno: každou neděli 14.15 - 15.30, středa (nepravidelně)

Cena: 80 Kč, zlevněné 50 Kč

www.zimakbystrice.cz

Zimní stadion Žďár

Žďár nad Sázavou - veřejné bruslení

Otevřeno: dle rozpisu: www.softkom.cz/scheduleSPORTIS.aspx

Cena: 70 Kč, zlevněné 50 Kč

www.hokejzr.cz

Sportovní hala Bystřice

Bystřice nad Pernštejnem - lezecká stěna, posilovna, bowling, squash

Otevřeno: po - pá: 07.00 - 21.30, so - ne (svátky): 09.00 - 21.30

Cena: squash 240 Kč, bowling 280 Kč, stěna 70 Kč, posilovna 60 Kč

www.arealsportu.cz

Sportovní hala Nové Město

Nové Město na Moravě - lezecká stěna, 3 sportovní kurty, bistro

Otevřeno: po - ne: 07.30 - 21.30, rezervace na 725 916 480

Cena: 1000 Kč celá hala, lezecká stěna 120 Kč/dvě osoby

https://hala.nmnm.cz

Venkovní posilovny najdete v Bystřici na 

Lužánkách nebo ve Žďáře na Piláku.
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