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Neobjevený region.

Severovýchodní kout Českomoravské vrchoviny. Region, který hraničí s Boskovickem 
a Blanenskem. Malebná a přívětivá příroda, součást CHKO Žďárské Vrchy a Svratec-
ké hornatiny. Středověk tu zanechal úžasnou koncentraci hradů a opevněných sídel. 
Minulost se zrcadlí i četných stavbách lidové architektury. Sakrální architektura je 
zde také nesmírně pestrá. Krví a podstatou regionu je především voda.

KORUNA VYSOČINY

Když člověk vezme v úvahu, co všechno 

je na tak malé ploše k vidění a prožití, je jas-

né, že turistický potenciál Koruny Vysoči-

ny je velký. Dost možná největší devizou je 

právě ono vybočení ze zažitých, turisticky 

hojně navštěvovaných míst. Začněme tře-

ba v přírodním parku Svratecká hornati-
na. Nádherná je procházka kolem Vírské 
přehrady přes rozhlednu Horní les až do 

Dalečína, kde začíná Svratecká vodohos-
podářská naučná stezka. Ta je zároveň 

velmi oblíbenou cyklostezkou. Nádherné 

výhledy na vodní hladinu jsou zpestřeny 

dvaadvaceti informačními panely a pro 

opravdové milovníky vyhlídek doporučuji 

vyhlídku Hraběcí stolek. Rázem se vám 

otevře údolí řeky Svratky.

Sousední část Koruny Vysočiny, region 

Bystřicko, se pyšní titulem EDEN - Ev-

ropská excelentní destinace. Aby toho ne-

bylo málo, malebnost a tajemnost krajiny 

zvýrazní i další titul, jímž se chlubí od jara 

2020 místní, pověstmi opředená Chudo-
bínská borovice - Evropský strom roku 

2020.

Projekt EDEN dal i název zábavnímu 

a poznávacímu parku Centrum EDEN 
v Bystřici nad Pernštejnem, zaměřené-

mu především na rodiny s dětmi. Potkává 

se tu historie se současností i vizí budouc-

nosti. V Panském domě, Horácké vesnici 

nebo futuristickém Ekopavilonu si může-

te vyzkoušet předtkalcovskou techniku, 

umíchat si vlastní koupelovou sůl nebo 

nakouknout do panského bydlení. Uvidíte 

expozice stolárny, kovárny, prožijete Pří-

běh půdy s krtincem (tady budou nadšené 

hlavně děti), projdete pivovar i pivnici, ve 

vesnickém skanzenu se seznámíte s tradič-

ními řemesly. V jízdárně se děti i dospělí 

projedou na koni.

V Bystřici nad Pernštejnem vás zláká 

i expozice městského muzea, a to přede-

vším oblíbenými etnografickými sbírkami 

nebo expozicemi starých řemesel a staré 

školy, stejně jako novou instalací Živé ryby 

Vysočiny. Ohromí vás tři obrovská akvária 

s rybami typickými pro Bystřicko i expozi-

ce rybářského náčiní.

O středověku už byla řeč. Na Bystřicku 

jsou jeho stopy výrazné. Ať už budete puto-

vat po zříceninách gotických hradů – Zu-
bštejn, Aueršperk, Pyšolec, Dalečín, Bu-
kov - Lísek, Mitrov, anebo zamíříte přímo 

na klenot Bystřicka – goticko-renesanční 

hrad Pernštejn. Hrad má připraveno něko-

lik prohlídkových tras a řadu překvapení.

O zábavu se celé rodině postará 

i Šikland, zábavní park, který najdete hned 

na dvou místech. V Dolní Rožínce je stylo-

vý strašidelný zámek Draxmoor se třemi 

patry strašidelné expozice, strašidelným 

výtahem i 3D kinem, ve Zvoli nad Pern-

štejnem pak Šiklův mlýn, jehož součástí je 

Westernové městečko i Motosport military 

off-road areál.

Úchvatné jsou i sakrální památky. V už 

zmíněné Zvoli geniální dílo Jana Blažeje 

Santiniho, kostel sv. Václava. Jeden z nej-

starších kostelů Vysočiny zase objevíte ve 

Vítochově. Jde o kamenný kostel sv. Mi-
chaela, který byl podle legendy vystavěn 

z popudu svatého Metoděje. Do třetice, 

která jen zastupuje nepřeberné množství 

nádherných kostelů, je kubistický kostel sv. 
Petra a Pavla ve Štěpánově nad Svratkou.

Kraj, který stojí za to projít křížem krá-

žem pěšky, nebo ho projezdit na kole, 

rozhodně stojí za to prozkoumat z výšky. 

Vyhlídkových věží je tu několik. K těm nej-

oblíbenějším patří rozhledna Karasín, ze 

které uvidíte doslova celé Bystřicko jako na 

dlani. Přijďte objevit region Koruny Vyso-

činy! Více na: www.korunavysociny.cz.
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