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Vysočina
Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

VYSOČINA Příjemným překvape-
ním, nebo i přímo cílem výletu se
mohu stát lesní bary. Nápaditá ob-
čerstvovací zařízení bez obsluhy
ukrytá uprostřed přírody, která na-
víc disponují v dnešní době nezane-
dbatelným benefitem – nevztahují
se na ně protikoronavirová omeze-
ní, se nacházejí i na Vysočině. Stačí
jen přijít, vybrat si ze speciální bed-
ny jídlo či pití dle chuti a v kasičce za-
nechat požadovaný finanční obnos,
případně využít možnost bezhoto-
vostní platby přímo na účet pro-
střednictvím QR kódu.
Už loni na jaře, během pandemie

covidu-19, vybudoval chatař Vojtěch
Vitásek nedaleko Studnic,místní čás-
ti Nového Města na Moravě, takzva-
nou pivní jámu. A jeho cíl, „jen“ po-
těšit žíznivé turisty i cyklisty, kteří
tudy putují po zeleně značené turis-
tické trase, byl beze zbytku napl-
něn. „Odezvu mám pozitivní, lidé
nápad chválí na facebookovémprofi-
lu místa (Vorlova pivní jáma – pozn.
red.). A zatím se ani nestává, že by
bylo v kasičce výrazně méně peněz,
než by dle spotřebovaného pití být
mělo. Občas možná někdo nezapla-
tí, ale jiný dá zase víc, tak se to vždy
nějak vyrovná,“ popsal Vojtěch Vitá-
sek.
Do jeho bedny s víkem, odizolova-

né a zakopané v zemi, se vejdou čty-
ři desítky lahví. Vyberou si mezi
nimi příznivci pěnivého moku i dět-
ští návštěvníci bažící po limonádě.
„Mám zatím v jámě jen obyčejnější
piva, desítky. Nyní ale na základě
podnětů od lidí doplním sortiment
také o dražší značky, a tomu tedy
uzpůsobím i ceník,“ pověděl Vitá-
sek.
Během všedních dní se podle něj

vypije kolem 20 až 30 lahví týdně,
to samé však zvládnou žízniví pout-
níci během jednoho víkendového
dne, zvlášť je-li hezky. K posezení
u známých studnických stožárů si
ale podle chataře zvykli zajít i místní
z okolí. Mohou se pokochat dale-
kým rozhledem a k tomu si vychut-
nat chladné pivo či limonádu.

Samoobsluha u studánky
Bohatou nabídkou občerstvení dis-
ponuje rovněž nedávno zřízený les-
ní bar poblíž Hotelu Skalský dvůr na
Bystřicku. Samoobslužné občerstve-

ní v lesích, vybudované u studánky
Helenka mezi vesnicemi Rovné a Lí-
sek, tam slouží poutníkům od letoš-
ního května a je už i vyznačeno v in-
ternetových mapách.
Od hotelu k němu vede vycházko-

vá trasa zpestřená úkoly pro děti;
jejímapku si mohou zájemci vyzved-
nout na recepci. Kdo by si na zdolá-
ní necelých čtyř kilometrů netrou-
fal,může zvolit i nejkratší cestu k les-
nímu baru, jež se startem od hotelo-
vého parkoviště zabere zhruba dva-
cet minut.
„Po covidové době plné omezení

jsme lidem chtěli nabídnout něja-
kou novinku, zpestření výletů. Záro-
veň jako táta dvojčat vím, že při výš-
lapech do přírody není vždy snadné
děti namotivovat a nabídnout jim lá-
kavý cíl. Takovéto občerstvení v pří-
rodě, navíc s nějakýmhezkým příbě-
hem, dobrým lákadlem určitě je,“

vyjádřil se Michal Nešpůrek, ředitel
Hotelu Skalský dvůr, jenž s nápa-
dem přišel.
A jen lesní bar nakonec nestačil,

proto v těchto dnech již rozjíždí svůj
provoz také luční bar, nacházející se
poblíž vrcholku Pletenice nad vsí Lí-
sek. „Každý má to svoje. Lesní bar je
ve stínu lesa, díky studánce je tam
výrazný prvek vody. Luční bar je
specifický nádherným rozhledem
do okolní krajiny,“ vylíčil Nešpůrek.
Sortiment je u obou zastavení ob-

dobný. Připraveno je jak pivo, tak
nealkoholické nápoje, nějaké slad-
kosti a pochutiny. „Nově jsme se roz-
hodli zařadit také pár pamlsků pro
pejsky, kteří návštěvníky často pro-
vázejí,“ připomněl Nešpůrek s tím,
že jde o nápad jednoho ze zaměst-
nanců hotelu. Personálu prý rozšíře-
ní pracovních povinností o kontrolu
barů, úklid jejich okolí a doplňování

obsahu nijak nevadí, spíš naopak.
„Až mě překvapilo, jak si to vzali za
své a jak aktivně a s láskou se tomu
věnují,“ pochválil ředitel.
Právě úklid okolo obou zařízení,

včetně třídění odpadu, je s jejich
provozem neodmyslitelně spjat.
„Jsou uprostřed přírody, tak je naší
snahou, aby zdejší prostředí narušo-
vala co nejméně,“ dodal Nešpůrek.

Bez negativního testu na covid
Samoobslužné bary v přírodě jsou
pro turistický ruch na Vysočině víta-
ným, i když zatím ne úplně tradič-
ním zpestřením. „Za každý takový
počin jsme moc rádi. Lesní bary to-
tiž často vznikají v oblastech, kde
běžných restaurací a hospod tolik
není, a pro veřejnost je to tak určitá
alternativa možnosti občerstvení.
Někteří si navíc takovémístomohou
zvolit i přímo jako cíl své cesty, díky
tomu do daného regionu zavítat,
a objevit tak i další jeho zajímavos-
ti,“ vyjádřila se Oľga Königová, ředi-
telka destinační společnosti Koruna
Vysočiny, jež sdružuje obce a další
aktéry cestovního ruchu na Žďár-
sku, Novoměstsku, Bystřicku a Ned-
vědicku.
Lesní občerstvení u Skalského dvo-

ra již vyzkoušel například David Bed-
nařík ze Žďáru nad Sázavou. „Infor-
mace o baru proběhla někde na so-
ciálních sítích, tak jsem tam při cyk-
lovyjížďce hned vyrazil. Vychlazené
nealko pivo přišlo vhod, navíc jde
o místo, kde jsem ještě nikdy nebyl,
a to mám Vysočinu proježděnou.
Bylo by skvělé, kdyby takových míst
bez otevírací doby a bez nutnosti do-
kládat během lockdownu negativní
test na covid bylo víc,“ míní mladý
cyklista, jenž se s lesními bary do-
sud setkával jen mimo kraj.
Jeden z těch populárnějších fungu-

je u Lipové-lázní v Rychlebských ho-
rách. V krajích sousedících s Vysoči-
nou lze do takovéto přírodní „osvě-
žovny“ zamířit třeba u Letovic či
Adamova v okrese Blansko.

U víly HelenkyK lesnímu baru, jenž se nachází u studánkyHelenka poblíž Hotelu Skalský dvůr na Bystřicku, se zájemcimohou vypravit po zhruba čtyřkilo-
metrové trase s úkoly pro děti. Snadno se k němu ale dostanou i podle internetovýchmap, od hotelu je to 20minut chůze. 2x foto: TomášBlažek, MAFRA
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rádi obslouží sami

Vorlova pivní jámaOdizolovaná bedna zakopaná v zemi u Studnic na No-
voměstsku skrývá vychlazený pěnivýmok i nealkoholické nápoje.

Občas možná někdo
nezaplatí, ale jiný
dá zase víc, tak se to
vždy nějak vyrovná.

Přibývají občerstvení v přírodě,
třeba s vyhlídkou či ve stínu lesa.
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V lesních barech se turisté

Křižanov

Oprava pokračuje
bez problémů
Rekonstrukce silnice I/37 mezi
Ostrovem nad Oslavou a Křižano-
vem na Žďársku postoupila do další
fáze. Na průtahu Ostrovem nad Osla-
vou i mezi obcemi Jívoví a Sklené
nad Oslavou byla již jedna polovina
vozovky dokončena a stavebníci se
přesunuli na druhou, po níž se do
té doby jezdilo. „Opravovaný úsek
jako celek bychom rádi zprovoznili
a dokončili ještě v této stavební se-
zoně. Dosud se postupuje dle před-
pokladů a bez vážnějších problé-
mů,“ popsal za investora Martin Bu-
ček z Ředitelství silnic a dálnic. Pro-
voz v opravovaných úsecích je stále
řízen kyvadlově. (ned)

Velká Bíteš

Z návěsu vyskočila
čtveřice uprchlíků
Několik osob, jež se po otevření ná-
věsu tahače rozutekly po okolí, pře-
kvapilo řidiče, který se vrátil z Ru-
munska do areálu jedné z bíteš-
ských firem. Na místo vyrazily poli-
cejní hlídky i psovod, jimž se po ho-
dině povedlo čtyři muže pochytat.
Kontrola ukázala, že jde o migranty
z Afghánistánu a Pákistánu ve věku
od 17 do 37 let. Neměli doklady, jen
dokumenty o žádosti o azyl v Ru-
munsku. S muži, kteří prý odešli ze
svých zemí z ekonomických důvo-
dů, bylo zahájeno správní řízení. Po
něm budou umístěni do speciálního
zařízení pro cizince. Test na covid
měli muži negativní. (ned)

Jihlava

Fotbalisté podlehli
Zbrojovce Brno
Fotbalisté Jihlavy chystající se na
novou sezonu Fortuna:Národní
ligy stále čekají na první výhru
v přípravě. Naposledy o víkendu
podlehli svěřenci trenéra Jana Ka-
meníka na domácím stadionu 1:2
Zbrojovce Brno, jež bude po jar-
ním pádu z nejvyšší soutěže znovu
soupeřem Vysočiny ve druhé lize.
Jediný úspěch FC Vysočiny v sobot-
ním dopoledním zápase zazname-
nal v 67. minutě za stavu 0:2 Filip
Vedral, když proměnil pokutový
kop. V pořadí už čtvrté přípravné
utkání sehrají Jihlavští zítra, a to
od 17 hodin v Hlinsku, kde se utkají
s Pardubicemi. (nel)

Vysočina

Nestátní památky
připravily novinku
I několik historických objektů z Vy-
sočiny je zapojeno do motivačního
programu Asociace nestátních ote-
vřených památek a serveru Objevuj
památky. Novinka láká návštěvníky
na desítky zajímavých cílů z celé re-
publiky, mezi nimiž nechybí třeba
hrad Orlík u Humpolce, žďárský
i zručský zámek, havlíčkobrodský
Chmelvodovský dům či hrad v Pol-
né a Ledči nad Sázavou. Na hrací
kartu akce mohou zájemci sbírat
až do konce října razítka ze zapoje-
ných subjektů. Na třetí navštívenou
památku pak mají možnost zavítat
za poloviční cenu, a vstup na sed-
mou je úplně zdarma. (ned)

Žďár nad Sázavou

Agresivní opilec
musel opustit vlak
V neplánované cílové stanici skončil
čtyřiadvacetiletý muž, který v sobo-
tu dopoledne cestoval vlakem na
trase Brno–Praha. Byl značně pod-
napilý a slovně obtěžoval své okolí.
„Po mladé ženě chtěl, aby ho obja-
la, což žena odmítla. Opilý muž jí za-
čal sprostě nadávat, a dopustil se
tak vůči ní hrubého jednání,“ popsa-
la policejní mluvčí Dana Čírtková.
Při kontrole na žďárském nádraží
policisté zjistili, že výtečník má
2,38 promile alkoholu. Arogantní
opilec, jehož agresivita stoupala,
byl vykázán z vlaku. V cestě pak po-
kračoval policejním vozem, a to až
na záchytku v Jihlavě. (ned)

Žďár nad Sázavou

Park získá kiosek.
Zatím na kolech
Ještě o letních prázdninách by se
měli obyvatelé Žďáru dočkat zříze-
ní vytouženého občerstvení v par-
ku na Farských humnech. „Nyní če-
káme na realizaci inženýrských
sítí, hotové mají být do čtrnácti
dnů,“ uvedl 8. července Matěj Pa-
páček, mluvčí žďárské radnice.
V oddechové zóně u řeky Sázavy
se pro letošek zatím počítá pouze
s upraveným karavanem, jenž na-
bídnemimo jiné kávu a řadu domá-
cích zákusků a dezertů. Stát má
uprostřed parku mezi veřejným gri-
lem a dětským hřištěm. Do budouc-
na se pak uvažuje o vybudování
pevného občerstvení. (ned)


