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Jihlava Region From Heaven

Do you know which town is called “the Lakeside Rose”, where you will find the second longest labyrinth of underground passages in the country, the largest Baroque church
and the place where the last wolf in Vysočina was shot? Browse through this book and find out everything that you don’t know about the Jihlava region.
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JIHLAVSKO

z nebe

Toto je zelená kniha. Její koupí podporujete lesní hospodaření a jiné kontrolované zdroje šetrné k přírodě
a k místním obyvatelům. Kniha byla vytištěna na papíru s certifikátem FSC ®.
This is a “green” book. By buying this book, you support nature-friendly forest management and other
controlled sources that keep the local people in mind. This book was printed on paper that is FSC® certified.
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PÁR SLOV O VZNIKU TÉTO KNIHY

A FEW WORDS ABOUT THE CREATION OF THIS BOOK

Vážení a milí čtenáři,

JIHLAVSKO

z nebe

v rukách držíte knihu, která v sobě ukrývá krásy jihlavského
regionu z pohledu pilotů letadel. Ti zachytili při svých dlouhých
letech nejrůznější zákoutí krajiny, která nabízí kouzla bujné
přírody, skvosty v podobě architektonických staveb, které
nás zavedou do dob králů, ale i současnost rozrůstajících
se obcí.
Toto krásné dílo je zásluhou velkého týmu, kterému bych

Ang. překlad

tímto chtěla poděkovat za skvělou spolupráci. Také si moc
vážím podpory ze strany obcí a firem, které měly zájem
spolupracovat na této knize a nechaly tak cestovní ruch
Jihlavska růst.
Je mi ctí, že jsem se mohla v malebných fotkách proletět tímto
regionem. Přeji i vám příjemný let.
Martina Grznárová
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POZORUHODNÝ KRAJ S DÁVNOU HORNICKOU TRADICÍ
A REMARKABLE REGION WITH A LONG MINING TRADITION

Toulejme se krajinou jako stvořenou pro romantické výlety a koupání v rybnících. Prohlédněme si očima ptáků a pilotů zvlněné hřbety Českomoravské
vrchoviny okouzlující čistou přírodou a skrývající mnohá podzemní bohatství. Vzlétněme a poznejme Jihlavsko.
Putování za dobrodružstvím začíná v samém srdci Vysočiny,
jejímž centrem je starobylé město Jihlava vzešlé z prosperity
středověkých stříbrných dolů. Po dlouhá staletí zde vzkvétal
obchod i tradiční řemesla. Díky svému stříbrnému bohatství
je nejstarším královským horním městem u nás. Historické
centrum Jihlavy obkroužené středověkými hradbami připomíná z výšky barevnou šachovnici, kde impozantní chrámy
představují šachové fi gurky. A co teprve výprava do hlubin
tajuplného jihlavského podzemí. Největší místní raritou je
svítící chodba, jejíž stěny po nasvícení zelenkavě světélkují. Svým rozsahem je záhadný labyrint podzemních chodeb
druhý největší v republice. Z Jihlavy se všemi směry rozbíhají
cesty, po nichž se můžeme vydat za přírodními krásami i neokázalou poklidnou atmosférou vesnic a městeček. Čekají
nás milé venkovské scenérie, kde v kopcovitém kraji šumí
hluboké lesy a k obzorům stoupají táhlá pole i stromořadí.
Je to kraj se svébytnými tradicemi, v nichž se prolínají obyčeje české, moravské, německé i židovské. Představí se nám
přívětivá Třešť pyšnící se unikátní tradicí výroby lidových
betlémů a řadou historických pamětihodností. Prolétneme
se nad renesanční perlou Vysočiny, Telčí. Sluncem prozářené
pestrobarevné štíty domů v historickém centru jsou obklopené rybníky. Celý areál korunuje jedinečný zámek, kde se
točila nejedna pohádka. Telč se někdy nazývá „moravskými
Benátkami“. Je to místo podmanivého kouzla, které se právem řadí na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Významná je také alej Telč – Lipky, kde stojí nádherné památné lípy a moudré duby. Ve výčtu pozoruhodných měst Jihlavska nesmí chybět ani starobylá Polná s velkolepým barokním
chrámem Nanebevzetí Panny Marie, starobylou židovskou
čtvrtí a řadou dalších architektonických skvostů. Jako na křídlech ptáků prolétneme nad nevelkou Brtnicí rozkládající se
podél zákrutu stejnojmenné řeky, nad romantickými rybníčky a rybníky, malebnými vesničkami rozloženými kolem
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něžných kostelíků. Společně vystoupáme až nad nejvyšší
partie Vysočiny známé jako Jihlavské vrchy, z nichž do údolí
shlížejí prastaré kamenné hrady. Nesmírným bohatstvím
kraje je proslulá kvalitní žula, z níž pochází i monolit na Pražském hradě. Zvětráváním v některých vrcholových partiích
vznikla v průběhu staletí kouzelná kamenná moře. Ze známých lesnatých vrchů můžeme spatřit Čeřínek u Dolní Cerekve, Špičák a zejména mohutnou Javořici, nejvyšší bod celé
Českomoravské vrchoviny. Uprostřed lesů se na skalnatém
vrchu v romantické krajině Javořických vrchů zvedá mohutný gotický hrad Roštejn. Jeho původní název zněl poeticky
Rosenstein neboli růžový kámen. Milovníci historie i pout-

Telč – historické centrum | Historical centre of Telč

níci se snadno zamilují do půvabných zřícenin rozesetých
po nedotčené krajině Vysočiny. Jako štětcem namalované
siluety vystupují z malebných kopců a shlíží na široširé okolí.
Třeba nás naše kroky zavedou po lesních stezkách na dávný
Janštejn, skalnatý Štamberk s pozoruhodným kamenným
mořem nebo na nespoutaný Rokštejn v údolí říčky Brtnice. Jejich hrdou slávu dnes už jen připomínají hradní stěny
nebo vysoké věže, které jsou stále prostoupené zvláštním
geniem loci. Jihlavsko je kraj, který nás osloví v každou roční
dobu, potěší naše srdce a výlety za jeho krásami nás naplní
radostí a chutí do života. To vše a mnohem více nás zde čeká.
Vstupme, jsme srdečně vítáni.

Gotický hrad Roštejn | Gothic Roštejn Castle

Let’s wander around a countryside perfect for romantic trips and swimming in ponds. Let’s take a look through the eyes of birds and pilots at the undulating ridges of the
Bohemian-Moravian Highlands, which will charm you with their pure countryside and which hide many underground riches. Let’s take a ﬂight of discovery over the Jihlava region.
The adventure begins in the heart of the Vysočina Region, whose
centre is the ancient city of Jihlava, which grew out of the prosperity
of medieval silver mines. Over the long centuries, trade and traditional
crafts have ﬂourished in the town. Thanks to its wealth of silver, it is
the country’s oldest royal mining town. From above, the historical
centre of Jihlava surrounded by medieval walls is reminiscent of
a colourful chessboard on which impressive churches represent the
pieces. And how about a journey into the depths of the mysterious
Jihlava underground? The biggest local rarity is the “luminous
passage”, whose walls take on a ﬂorescent greenish hue after they
are illuminated. The mysterious labyrinth of underground corridors
is the second largest in the country. Paths leading out of Jihlava in all

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné| Church of the Assumption
of the Virgin Mary in Polná

directions will take you to areas of natural beauty and villages and
towns with an unpretentious peaceful atmosphere. You can look
forward to lovely rural scenery, where dense forests rustle in the
hilly region, and long fields and alleys of trees rise to the horizon. It is
a region of distinctive traditions, where Bohemian, Moravian, German
and Jewish customs intermingle. The welcoming town of Třešť boasts
a unique tradition of producing folk nativity scenes and features
a number of historical heritage sites. Let’s ﬂy over the Renaissance
pearl of the Vysočina Region, Telč. The sunlit multicoloured gables
of buildings in the historical town centre are surrounded by ponds.
The town is crowned by a unique château, where more than one fairytale film has been produced. Telč is sometimes called the “Venice of

Hrad Rokštejn v Brtnici | Rokštejn Castle in Brtnice

Moravia”. It is a place of captivating magic that is rightfully inscribed
on the UNESCO World Heritage List. Another significant sight is the
Lipky Alley, where you will find magnificent protected linden trees
and wise old oaks. The list of remarkable towns in the Jihlava region
also includes the ancient town of Polná with the magnificent Baroque
Church of the Assumption of the Virgin Mary, an ancient Jewish
quarter, and a number of other architectural treasures. We will also
ﬂy, as if we were riding on a bird’s wing, over the small town of Brtnice,
which spreads out along a bend on the river of the same name, and
over romantic ponds and picturesque villages built around delicate
churches. Together we will ascend to the highest parts of the Vysočina
Region known as the Jihlava Hills, from where ancient stone castles
overlook the valley. The enormous wealth of the region is renowned
high-quality granite, from which even the obelisk at Prague Castle
is made. Over the centuries, weathering in some of the summits has
created magical stone seas. From the popular wooded hills, you can
see Čeřínek Hill near Dolní Cerekev, Špičák Hill and, in particular, the
mighty Javořice Hill, the highest point in the whole of the BohemianMoravian Highlands. Monumental Gothic Roštejn Castle towers above
the landscape on a wooded, rocky hill in the romantic landscape of the
Javořice Hills. It was originally known by the poetic name Rosenstein,
or “rose stone”. History lovers and travellers will quickly fall in love with
the charming ruins scattered throughout the untouched landscape of
the Vysočina Region. Like brush-painted silhouettes, they rise from the
picturesque hills and watch over a vast surrounding area. Perhaps
your journey will take you along forest paths to the ancient Janštejn
Castle ruins, the rocky ruins of Štamberk Castle with a remarkable sea
of stone, or to the unbridled Rokštejn ruins in the Brtnice River valley.
Castle walls and tall towers, which are still permeated by a special
genius loci, are the only reminders of the ruins’ former proud glory.
The Jihlava region is a place which will appeal to you at any time of
year. It will warm your heart, and trips to discover its beauty will fill you
with joy and an appetite for life. This and much more awaits you. Pay
a visit. You will be more than welcome.
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Jihlava, nejstarší horní město českých zemí
Jihlava, the oldest mining town in the Czech Lands
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Jako malá planeta obklopená nezaměnitelnou
atmosférou – i taková může Jihlava být
Jihlava can even look like a small planet surrounded
by an unmistakable atmosphere
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Struny lyry připomínají silnice mířící k jihlavskému
historickému centru

Největší jihlavské sídliště pojmenované podle
básníka Otokara Březiny obepíná park Heulos

The roads heading towards the historical centre of Jihlava
are reminiscent of the strings of a lyre

Named after the poet Otokar Březina, the largest housing estate
in Jihlava is surrounded by Heulos Park

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Masarykovo náměstí patří k největším historickým
náměstím v republice

Gotické věže kostela sv. Jakuba Většího jsou
zdaleka viditelnou dominantou Jihlavy

Masaryk Square is one of the largest historical town squares
in the country

The Gothic towers of the Church of St. James the Great
can be seen from afar

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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V někdejší jezuitské koleji, jíž vévodí barokní kostel
sv. Ignáce z Loyoly, se ukrývá vstup
do jihlavského podzemí
The entrance to the Jihlava underground is hidden in the former Jesuit
college dominated by the Baroque Church of St. Ignatius of Loyola

Jedinou veřejnou vysokou školou v Kraji Vysočina
je jihlavská Vysoká škola polytechnická
The Jihlava College of Polytechnics is the only public university
in the Vysočina Region
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Jihlavské terasy splňují všechny představy
o dokonalém bydlení v centru města

I nákupní centrum se může stát pastvou pro včely,
jak dokládá zeleň na střeše jihlavského Cityparku

These blocks of flats provide perfect living in a city centre

Even a shopping centre can become a pasture for bees,
as the green roof on Jihlava’s “Citypark” demonstrates

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Pět kontinentů lze během jediného dne navštívit
v lesoparku Heulos...
You can visit five continents in a single day
at the Heulos Forest Park...

...v němž se rozkládá Zoo Jihlava
...Jihlava Zoo is situated in the park
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Ze zoo přímo do letního kina? V Jihlavě to možné je!
From the zoo straight to an open-air cinema?
In Jihlava it can be done!
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Hrádek na Heulose byl ve starogermánském stylu
postaven údajně podle skici samotného Hitlera
The manor house in Heulos Park was built in the Old-Germanic
style, allegedly based on a sketch made by Hitler himself
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Tři čmeláci Z-37 a jedna „Andula“ AN-2 si dali sraz
v Aeroklubu Jihlava na letišti v Henčově

Preklad AJ

Letiště má zázemí i pro modeláře

Preklad AJ

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

22

23

Malý Beranov chráněný zeleným okružím lesa
lemujícího tok řeky Jihlavy
Malý Beranov is protected by the green halo of a forest lining
the Jihlava River

Kaple sv. Anny je ozdobou Velkého Beranova
The Chapel of St. Anne adorns Velký Beranov
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Jako stonek vinné révy se zástavba Ždírce vine
zvlněnou krajinou Hornosázavské pahorkatiny

Obci a jejímu okolí vévodí novogotický
kostel sv. Václava

The built-up area of Ždírec winds through the undulating
landscape of the Upper Sázava Hills like a grapevine

The village and its surroundings are dominated
by the Neo-Gothic Church of St. Wenceslas

Milan Paprčka | Matúš Krajňák 2018

Milan Paprčka | Matúš Krajňák 2018
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Barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie je jen
jedním z klenotů města Polné

Tím dalším je polenský zámek, který patří
k nejstarším šlechtickým sídlům u nás

The Baroque Church of the Assumption of the Virgin Mary
is one of the gems of the town of Polná

Another is Polná Château, one of the oldest noble
residences in the country

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Středobodem Polné je trojzubec Husova náměstí,
na jehož vrcholu se skví jeden z největších
barokních chrámů

30

Kostel sv. Barbory po staletí střeží věčný spánek
obyvatel Polné – i nešťastné Anežky Hrůzové

The central point of Polná is the trident of Hus Square, adorned
at the top by one of the country’s largest Baroque churches

The Church of St. Barbara has guarded the final resting place
of inhabitants of Polná for centuries. The interred include
murder victim Anežka Hrůzová

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Lípy, rostoucí u kostela Nalezení sv. Kříže v Jamném,
jsou téměř tak staré jako kostel samotný

Obec Jamné zasahuje svými pozemky
na Moravu i do Čech

The linden trees growing by the Church of the Discovery of the Holy
Cross in Jamné are almost as old as the church itself

The territory of Jamné extends into both Bohemia and Moravia

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Ve dvou se to lépe táhne – to vědí
i zemědělci z Arnolce

Okruh kolem dostihového závodiště ve Zhoři je pro
rekreační vyjížďku ideální

The circuit around the racecourse in Zhoř
is ideal for a leisurely ride

Many hands make light work, something that farmers
from Arnolec know well

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Černá studánka dala jméno jednomu z motorestů
lemujících dálnici D1

Bělostný kostel Nejsvětější Trojice zářící do dáli
z návrší nad Vysokými Studnicemi

Černá studánka gave its name to one of the roadside cafés
along the D1 motorway

The snow-white Church of the Holy Trinity shines into the distance
from a hill above Vysoké Studnice

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Matúš Krajňák | Petra Seifertová 2018

37

Liberec_CBS_2018_DSC_6766

Půvabný zámeček uvítá návštěvníky při
příjezdu do Puklic

Kdo by tušil, že puklický kostel Nanebevzetí
Panny Marie byl původně zámeckou sýpkou?

A charming château greets visitors as they arrive in Puklice

Who would have thought that the Church of the Assumption
of the Virgin Mary in Puklice was originally a château granary?

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Brtnice jako měnící se obrazce krasohledu
A view of Brtnice like the changing image in a kaleidoscope
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Historické centrum města je usazeno v zákrutech
stejnojmenné říčky
The historical centre of Brtnice is situated in the bends
of its namesake river
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Zámek Brtnice
To bylo tehdy, když na brtnickém zámku žil jeden
adjunkt, který vedl velice špatný a bezbožný život.
Na své povinnosti nedbal, více se popíjení a karbanu
věnoval. Ale na každého jednou dojde. Tak se také stalo,
že milého adjunkta žena opustila a dluhů měl, že do
smrti by je splatit nemohl. Viděl jediné řešení – smrt.
Vzal tedy pušku a zastřelil se v jednom ze zámeckých
pokojů. Tam jej také sloužící druhý den nalezli. Když
přišel den pohřbu a pro tělo samovraha šli, tu spatřil
ke svému zděšení lid sloužící i městský adjunkta v okně
zámku, jak vyhlíží ven a chechtá se. Odvážlivci jacísi se
přece jen našli, aby jeho tělo odnesli, to však zmizelo!
A dodnes nikdo neví, kam se adjunkt poděl… Jeho duše
však klidu nenašla a vždy o svatojánské noci se prý Brtnicí nese ďábelský smích adjunkta, který vyhlíží z okna.

Brtnice Castle
Once upon a time, a clerk who led a very bad and godless
life resided at Brtnice Castle.
He neglected his duties, preferring to spend his time drinking and gambling. But there comes a time for everyone to
pay the piper. And so it came to pass that the clerk’s wife
left him, and the clerk was in debt so deep that he would
never be able to pay it off in his lifetime. He could only see
one way out – death. So he took a rifle and shot himself in
one of the castle rooms. The servants found him there the
next day. The day of the funeral came, and people went
to fetch the dead man’s body. To their horror, the servants
and the townspeople saw the clerk in a castle window looking out and laughing loudly. Although some brave souls
were willing to carry away the body, it had vanished! To
this day, no-one knows where the clerk disappeared to.
His soul, however, never found peace, and they say that
the devilish laugh of the clerk looking out of the castle
window can be heard throughout Brtnice every year on
St. John’s Eve.

Ojedinělou symbiózou středověkého gotického
hradu a renesančního sídla je zámek Brtnice
Brtnice Château is a unique combination of a medieval
Gothic castle and a Renaissance manor house
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Elegantní vlnovka sakristie kostela sv. Jakuba
Většího jako by kopírovala linii ulice

44

Kostel sv. Karla Boromejského a blahoslavené
Juliány Collalto s budovami někdejšího paulánského
kláštera dotváří panoráma Brtnice

The elegant wavy line of the sacristy of the Church of St. James
the Great seems to imitate the course of the street

Ang. překlad

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Zřícenina hradu Rokštejn
Malebná zřícenina hradu Rokštej se již dlouhé věky
tyčí nad potokem Brtnicí.
Říká se, že v jeho podzemí je ukryto bohatství, které
hlídá obrovský černý pes. Je to už dávno, co jedna chudá dívka zabloudila ke hradu, kde uslyšela žalostné psí
vytí. Šla za tím hlasem a zakrátko sestoupila do podzemí, kde uviděla černého psa, jak sedí před hromadami
zlata a vyje. Ubohého zvířete bylo dívce líto a začala jej
hladit. Pes si spokojeně lehl a pak řekl lidským hlasem,
aby si nabrala zlata a klenotů, kolik jen chce. Udivená
dívka sáhla po několika zlaťácích, uložila je do kapsáře
a strážci pokladu radostně děkovala. Pes se na ni ještě
jednou podíval, rozplynul se a dívka se vydala domů.
Od těch dob se mnozí snažili poklad nalézt, nikomu se
to však nepodařilo a černý pes dál střeží své bohatství
v podzemí Rokštejna.

Rokštejn Castle Ruins
The picturesque ruins of Rokštejn Castle have towered
above the Brtnice Stream for centuries.

Malebná zřícenina hradu Rokštejn se již dlouhá
staletí tyčí nad řekou Brtnicí

They say that treasure guarded by an enormous black dog
is hidden in the cellars beneath the castle. A long time ago,
a poor girl strayed into the castle, where she heard the
pitiful howling of a dog. She followed the sound, and soon
descended into the castle cellars, where she saw a black
dog sitting in front of piles of gold and howling. Feeling
sorry for the miserable dog, the girl began to pet him. The
dog lay down contentedly and then told her, in a human
voice, to take as many jewels and pieces of gold as she
wished. The astonished girl picked up several gold pieces,
put them in her pocket, and joyfully thanked the guardian of the treasure. Taking one last look at her, the dog
vanished, and the girl made her way home. Many people
have tried to find the treasure since that time, but no-one
has succeeded, and the dog continues to guard its riches
deep below Rokštejn Castle.

Ang. překlad
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

46

47

48

Už od poloviny 13. století vévodí Kněžicím kostel
sv. Jakuba Staršího

V mělkém kalichu složeném z lesů, polí a rybníků
leží obec Hladov

The Church of St. James the Great has dominated Kněžice since
the mid-13th century

In a shallow goblet made up of forests, fields and ponds lies
the village of Hladov

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Matúš Krajňák 2018
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„Větrný park“ u Pavlova se čtyřmi stožáry je největší
a nejstarší v kraji
With four turbines, the wind farm near Pavlov is the largest
and oldest in the region

Vrtule větrných turbín se tady točí už od roku 2006
The blades of the turbines have been turning at the site since 2006
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Přestože je poněkud skryta, románská kostnice
u kostela sv. Václava ve Stonařově očím
fotografa neunikla
Despite being somewhat hidden, the Romanesque ossuary
by the Church of St. Wenceslas in Stonařov did not escape
the eyes of the photographer

Stádo poslušně následuje svého hlídače na
putování stonařovskými pastvinami
A herd obediently follows its guardian through
the pastures of Stonařov
Matúš Krajňák | Petra Seifertová 2018

Matúš Krajňák | Petra Seifertová 2018
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Tak jako stovky jiných středověkých kostelů, i kostel
sv. Jakuba Staršího ve Vílanci byl barokně přestavěn

I za slunného počasí působí krajina kolem Vílance
poněkud zádumčivě

Just like hundreds of other medieval churches, the Church
of St. James the Great in Vílanec was also reconstructed
in the Baroque style

Even in sunny weather the landscape around Vílanec seems
somewhat melancholic

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Neorenesanční zámek v Třešti patří k těm,
v nichž se lze ubytovat

Půvabný zámek je jen jednou z ozdob města,
které proslavilo betlémářství

The Neo-Renaissance château in Třešť is among those
that offer accommodation

The charming château is just one of the decorations
of the town that is renowned for producing nativity scenes

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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K návštěvě láká v Třešti nejen historické centrum,
ale i koupání v biotopu jménem Malvíny

Přestože byl barokně upravován, svůj gotický
původ kostel sv. Martina nezapře

Its historical centre is not the only attraction in Třešť.
You can also try bathing in a biotope called “Malvíny”

Although it has been modified in the Baroque style,
the Church of St. Martin does not hide its Gothic origin

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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RETUŠ

Hodice jsou známé díky salámu s příznačným
názvem Vysočina i unikátnímu železničnímu muzeu
Hodice is known for its salami with the distinctive name “Vysočina”
and a unique railway museum
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Stín prozradil zvědavce nahlížejícího do oken
chalupy, která vyrůstá z hladiny rybníčku pod
vrchem Kratizna
The shadow gives away the curious observer looking into
the windows of a cottage that grows out of the pond
below Kratizna Hill
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Obec Růžená choulící se v podhůří
Javořické vrchoviny

Okvětní plátek růže připomíná hřbitov obklopující
kostel sv. Máří Magdalény, který obci vévodí

The village of Růžená nestles in the foothills
of the Javořice Hills

The cemetery surrounding the Church of St. Mary Magdalene,
the dominant feature of Růžená, looks like a rose petal

Matúš Krajňák | Petra Seifertová 2018

Matúš Krajňák | Petra Seifertová 2018
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Jako ostrůvek naděje se jeví kostel
sv. Máří Magdalény...

...který dokresluje starobylý ráz náměstíčka
v Dolní Cerekvi

The Church of St. Mary Magdalene is like
an island of hope...

...it adds the finishing touches to the ancient appearance
of Dolní Cerekev

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Svaté Kunhutě je zasvěcen kostelík, který
od 13. století zdobí obec Kostelec

Obec Cejle vypadá tak trochu jako brouk mířící do
stinného lesa přírodního parku Čeřínek

The church that has adorned the village of Kostelec since
the 13th century is consecrated to St. Cunigunde

The village of Cejle is somewhat reminiscent of a beetle making
its way into the shady forest of the Čeřínek Nature Park

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Oázou plnou zeleně je Vyskytná nad Jihlavou
Vyskytná nad Jihlavou is a green oasis
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Nejstarší památkou obce je opevněný
kostel sv. Vavřince
The village’s oldest landmark is the fortified
Church of St. Lawrence
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Bílá žula s žílami stříbrné rudy dala jméno
obci Bílý Kámen...

Preklad AJ

...která je těžbou kvalitní žuly známá i dnes

Preklad AJ

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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K počátkům 13. století sahá historie
Větrného Jeníkova

Dění městyse je i v současné době spjato
s půvabným novobarokním zámkem

The history of Větrný Jeníkov stretches back
to the dawn of the 13th century

Even today, events in the town are associated
with the charming Neo-Baroque château

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Jako sluneční paprsky se cesty lemované alejemi
sbíhají do Opatova

Pohoda přímo rajská vyzařuje z opatovické návsi,
jejíž ozdobou je půvabný evangelický kostel

Tree-lined roads converge like the sun’s rays in Opatov

A heavenly sense of peace radiates from the Opatov village green,
adorned with a charming Protestant church

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Hlavní tah z Jihlavy do Pelhřimova se Dušejova
dotýká jen zlehka

Dno kamenolomu u Boršova už sice zatopila voda,
stroje však v práci neustávají

The main road from Jihlava to Pelhřimov only brushes
past Dušejov

The bottom of the quarry near Boršov may have been flooded,
but the machines have not stopped working

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Polední siesta skončila a krávy se vydávají na
obchůzku po pastvinách u Horních Dubenek
Their lunchtime siesta over, cows set off on a walk around
the pastures near Horní Dubenky

Barevný vějíř připomíná náves v Mrákotíně
The village green in Mrákotín resembles a colourful fan
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Matúš Krajňák | Petra Seifertová 2018
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Rybníky a rybníčky, kam se podíváš...
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...to je obec Krahulčí

Ponds large and small wherever you look...

...such is the village of Krahulčí

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Červené střechy domů září ze zeleně prorůstající
obcí jménem Borovná

Letní obloha půjčila svou zářivou modř rybníkům
Smíchov a Šilhan u Borovné

The red rooftops shine amidst the greenery surrounding
the village of Borovná

The summer sky lends its glowing shade of blue to Smíchov
and Šilhan ponds near Borovná

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Jedním z nejstarších kostelů v regionu je kostel
sv. Václava v Kostelní Myslové, zmiňovaný už v roce 1253

Víska je tak malinká, až se při pohledu z nebe zdá,
že se vejde do dlaní

Preklad AJ

The village is so small that, seen from above, it looks like it could
fit into the palm of your hand

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Vesnička jménem Černíč vyrostla na břehu jednoho
z rybníků, které jsou tak typické pro údolí
Moravské Dyje
The village named Černíč grew on a bank of one of the ponds,
which are highly typical for the valley of the Moravian Thaya River

Jako veliká ryba, která se vynořila na hladinu,
vypadá ostrůvek v Černíčském rybníku
This island in Černíč Pond looks like a large fish that has surfaced
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Znak českého lva připomíná Radkov
Radkov is reminiscent of the Czech lion emblem
Milan Paprčka | Matúš Krajňák 2014

Chloubou obce je kostel sv. Bartoloměje,
vystavěný na místě starší svatyně v 19. století
The pride of the village is the Church of St. Bartholomew,
built on the site of an older place of worship in the 19th century
Milan Paprčka | Matúš Krajňák 2014
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Už v roce 1211 byl založen premonstrátský
klášter v Nové Říši

Při příjezdu od Telče vítá návštěvníky
obce rybník Okrouhlík

The Premonstratensian monastery in Nová Říše
was founded in 1211

Visitors arriving from the direction of Telč are welcomed
to the village by Okrouhlík Pond

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Na barokní kostelík Povýšení svatého Kříže
v Knínicích je doslova nalepena někdejší sýpka

Dynamiku krajiny kolem Krasonic podtrhuje kostel
Panny Marie Humberské na vrcholu kopce Humberk

A former granary is literally stuck to the Baroque Church
of the Exaltation of the Holy Cross in Knínice

The dynamic of the landscape around Krasonice is enhanced
by the Church of Our Lady of Humberk at the summit
of Humberk Hill

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Na křižovatce dávných obchodních cest
i současných hlavních komunikací leží Stará Říše

Na jižním okraji městyse se vypíná věž barokního
kostela Všech svatých

Stará Říše lies at a crossroads of ancient trade routes
and modern-day main roads

The tower of the Baroque Church of All Saints rises to the skies
on the southern edge of the market town

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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René, já a Rudolf chodíváme na golf...
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...třeba na 18jamkové hřiště do Volevčic

A Czech song speaks of René, Rudolf and I playing golf...

...perhaps on this 18-hole course in Volevčice

Matúš Krajňák | Petra Seifertová 2018

Matúš Krajňák | Petra Seifertová 2018
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Hrad Roštejn
Jako maják se tyčí nad magickými Javořickými vrchy
mohutná věž hradu Roštejna.
Přitahuje a vábí, stejně jako tajemné legendy, jimiž se
to tady jen hemží. A začalo to vlastně už vznikem hradu. Prý jej vystavěl sám ďábel, kterého o to požádal
hradní pán, aby jeho sídlo bylo hotovo co nejdříve. Za
to se pekelníkovi upsal duší, ten zase pro změnu od
svatého Petra dostal nařízeno, že stavbu musí dokončit
před prvním kohoutím zakokrháním. Jedné selce bylo
hradního pána líto, když v noci pozorovala, jak čert nosí
kameny jeden za druhým, zdi narůstají a hradní pán
je stále smutnější. Proto když se pekelník blížil s posledním kamenem, vzbudila svého kohouta. Ten z plna
hrdla zakokrhal, ďábel zahromoval, zahodil balvan a vyrazil od Roštejna tak rychle, že po něm zůstala jen stopa
v podobě koňského kopyta vyrytá do skály, které se od
těch dob říká Čertova skála.

Roštejn Castle
The monumental tower of Roštejn Castle looms over the
magical Javořice Hills like a lighthouse.
It attracts and charms people, just like the mysterious
legends that surround it. And it all began with the founding of the castle. It is said to have been built by the devil
himself at the request of the castle lord, who wanted his
residence to be completed as quickly as possible. In return,
he pledged his soul to the devil. In turn, St. Peter gave the
devil until the first crowing of the rooster to finish the castle. A farmer’s wife observed the devil carrying stone after
stone during the night. As the walls grew ever higher, she
saw that the lord of the castle was becoming increasingly
sorrowful and took pity on him. And so, when the devil
approached the building with the last stone, she woke up
her rooster. The rooster crowed from the top of his lungs,
stunning the devil, who threw the stone away and fled from
Roštejn at such speed that the only trace left behind him
was an imprint in the shape of a horse’s hoof in the rock. It
has been known as the “devil’s rock” ever since.

Středověký hrad Roštejn je tak dokonale zahalen
hlubokým lesem, že jej prý ani sám Jan Žižka
z Trocnova neobjevil!
Medieval Roštejn Castle is so perfectly hidden by dense forest
that even Hussite commander Jan Žižka of Trocnov himself
was apparently unable to find it!
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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V lese obklopujícím Míchovu skálu u Řásné byl prý
roku 1829 zastřelen poslední vlk žijící na Vysočině

Pomyslnou říční deltu odhalilo bahnité dno
vypuštěného Velkého pařezitého rybníka u Řásné

The last wolf to live in Vysočina was reportedly shot dead
in the forests surrounding Mícha’s Rock near Řásná in 1829

A figurative river delta is revealed at the muddy bottom
of drained Velký Pařezitý Pond near Řásná

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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Moravské Benátky, perla Vysočiny, jezerní růže,
kamenná báseň – všemi těmito příměry
lze pojmenovat Telč
The Venice of Moravia, the Pearl of the Vysočina Region,
the Lakeside Rose, and a Poem in Stone – all of these
poetic nicknames belong to Telč

Zářícím drahokamem je historické centrum města
The historical town centre is a sparkling gemstone
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
Milan Paprčka | Matúš Krajňák 2016

Milan Paprčka | Matúš Krajňák 2016
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Zámek Telč
Snad každý zná pověst o bílé paní, která se zjevuje na
hradech a zámcích Pánů pětilisté růže. Prý je to duch
dobré paní Berty, která zavedla v Jindřichově Hradci
tradici vaření sladké kaše.
Vařívala se i na zámku v Telči. Když za třicetileté války
oblehla město švédská vojska, jejich velitel byl velmi
pobaven touto tradicí a zakázal sladkou kaši vydávat.
Vysmál se Telčským, že prý jeho vojáci umí s penězi
lépe naložit. Záhy poté se ale začaly dít prapodivné
věci. Vždy o půlnoci začal kdosi tropit nesmírný povyk,
z kuchyně se ozývalo řinčení hrnců, ze zbrojnice třeskot zbraní. Okna i dveře se samy otvíraly, svíce i louče
rozsvěcovaly a zhasínaly. Po sedm dlouhých nocí nedal
duch dobré paní Berty jemu ani jeho vojsku spát a osmého dne velitel rád přikázal, aby se tradiční sladká
kaše Telči vydala. A od toho dne byl na Telči klid.

Telč Château
Ang, překlad
Ang. překlad

Skvostný renesanční zámek pánů z Hradce dodává
Telči atmosféru slunné Itálie

Telč, obkroužená rybníky, je vskutku královnou
mezi městy

The magnificent Renaissance château of the Lords of Hradec
lend Telč the atmosphere of sunny Italy

Surrounded by ponds, Telč is a genuine queen among towns
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019

Milan Paprčka | Matúš Krajňák 2016
Milan Paprčka | Radovan Trnka 2019
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MOZAIKA ŽIVOTA LIDÍ A SPOLEČNOSTÍ V REGIONU JIHLAVSKO
MOSAIC OF PEOPLE’S LIFE AND COMPANIES IN THE JIHLAVA REGION

DOBROUTOV
Bílý Kámen

Brtnice

Krahulčí

Brzkov

Polná

Dlouhá Brtnice

Radkov

Stará Říše

Dobronín

Dobroutov

Střítež

Dolní Cerekev

Telč

Hodice

Třešť

Jamné

Záborná

SOŠ a SOU
Třešť

Gymnázium Jihlava

SOŠ a SOU Třešť

CPI Jihlava Shopping, a.s.

Hejkal, s.r.o.

Národní pedagogický institut
České republiky
_______________________
Jihlavská unie sportu, z. s.
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Knihkupectví OTAVA, s.r.o.

Národní pedagogický institut České republiky
krajské pracoviště Jihlava

Zoologická zahrada Jihlava, p.o.
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BÍLÝ KÁMEN

V dávném středověku se ve vesničce Bílý Kámen těžilo stříbro, jednalo se o těžbu „do dne“. To znamená, že šachty byly raženy do takové hloubky,
kam dopadalo denní světlo a sledovaly tah rudní žíly. Po stopách stříbra se můžeme vydat poutavou Hornickou naučnou stezkou.
Založení Bílého Kamene pravděpodobně zůstane navždy zahaleno rouškou
tajemství. Vše se nepochybně událo někdy
ve 13. století, kdy okolí města Jihlavy bylo vyhledávaným cílem hledačů stříbra. Jejich pozornost se mimo jiné soustředila i na okolní
staré stezky. A právě v jednom takovém místě odkryli rozsáhlé naleziště stříbra. Ruda se
nacházela v bílém křemeni, a tak vzniklou
osadu pojmenovali Bílý Kámen. Nejstarší dochovaný písemný zápis o vsi pochází z roku
1359. Zatímco díky zdejšímu stříbru vzkvétalo královské město Jihlava a rostlo bohatství
želivského kláštera, na jehož území se obec
rozkládala, doly se pomalu vyčerpávaly a těžba ustávala. Nakonec horníci odešli a za nějaký čas i poslední obyvatelé Bílého Kamene.
Záznam v jihlavské městské knize ze 16. století nám dává pouze svědectví o těžbě dřeva
ve zdejších lesích. Nový život se do těchto
míst vrátil až o dvě století později, kdy už celé
území patřilo Jihlavě. Díky ní zde vyrostly první domky a myslivna, vzniklo několik velkých
rybníků a rozsáhlý dvůr. Naneštěstí se zachoval jen Návesní rybník, jehož hráz v současnosti slouží jako příjezdová komunikace, a Lomský
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rybník severně nad vsí. K místním zajímavostem patří Kupecký pramen, jenž odedávna
poskytoval osvěžení poutníkům a putujícím
obchodníkům po humpolecké stezce. Pěknou
dominantou obce je barokní návesní kaple
svatého Petra a Pavla se zvoničkou. Její interiér je zaklenutý valenou klenbou s krásnými
lunetovými výsečemi. V současnosti ve vesničce působí sbor dobrovolných hasičů, který pořádá vyhlášenou akci Putovní pohár SDH
Bílý Kámen. Je znát, že celá obec je příznivě
nakloněna sportu, svědčí o tom i místní Hokejový klub Bílý Kámen. Ani o zábavu zde není
nouze. Příjemným zpestřením všedních dní je
hasičský a myslivecký ples nebo s příchodem
léta tradiční Bělokamenská pouť. Přijeďme
navštívit tuto krásnou vesničku s poetickým
názvem Bílý Kámen a hornickou historií.

Obec Bílý Kámen
Bílý Kámen 12
588 41 Vyskytná nad Jihlavou
tel.: +420 724 127 709
Bily-Kamen@email.cz
www.bily-kamen.cz

Ang. perex ???????????
Ang. text ???????

DOBRONÍN

Historie pěkné obce Dobronín je neodmyslitelně spojena s dlouhou tradicí sklářského řemesla. Součástí vesničky jsou i místní části Filipovské Chaloupky
a Cihelna. Každoročně se zde pořádá oblíbená akce Pohádkový les, který je plný překvapení, soutěží a kouzelných bytostí.
Jen dvanáct kilometrů od krajského města Jihlavy najdeme vesničku Dobronín. Je
obklopená šumícími lesy, zelenými poli a rybníky, které jsou rájem pro rybáře. V obci je velmi dobré zázemí pro sportovní činnost, nachází se zde dvě fotbalová hřiště, kurty na tenis
a volejbal a multifunkční hřiště. Zasportovat si
mohou také senioři na fitness prvcích u Návesního rybníka. Bohatý kulturní život dokládá
velké množství aktivních spolků. Působí zde
Klub dobronínských žen, autoklub, Rybářský
spolek Polensko, myslivecký spolek a sbor
dobrovolných hasičů. Může nás zaujmout i činnost komunitní školy, která sdružuje rodiče
žáků základní a mateřské školy. Nesmíme zapomenout ani na amatérský divadelní soubor
Zmatkaři, který v zimních měsících pořádá akci
Dobronínské divadelní chumelení. Když se podíváme do historie obce, zjistíme, že Dobronín
vznikl v prosinci roku 1948 sloučením německých vesnic Dobronín a Německého Šicendorfu. Avšak nejstarší písemná zmínka pochází
z roku 1351. V posledních letech 17. století se
v našich zemích usídlili skláři, často popisovaní
jako houževnatí lidé s uměleckou duší. Původní továrna na výrobu provazů v Německém

Šicendorfu se proměnila v roce 1876 na sklárnu a brusírnu. Později se stala jednou z největších skláren na Vysočině. Sloučením s dalšími
závody vznikl podnik Bohemia sklárny, jenž se
specializoval na výrobu broušeného českého
olovnatého křišťálu. Svou činnost ukončil již
před několika lety. Tradici sklářství dodnes
v obci udržuje pan František Novák, který si postavil svou vlastní malou huť a vyrábí repliky
historického skla. Díky své typické nazelenalé
barvě jsou známé jako lesní sklo. Roku 1871
byla v Dobroníně zprovozněna severozápadní
dráha a obcí projel první vlak. Pěknou kulturní
památkou Dobronína je kaplička Panny Marie
stojící u silnice na Štoky. Vydejme se po stopách sklářské minulosti a objevujme krásy přírody na dobronínských cyklostezkách.

Obec Dobronín
Polenská 221/2, 588 12 Dobronín
tel.: +420 567 217 135
podatelna@dobronin.cz
www.dobronin.cz

The history of the pretty village of
Dobronín is inseparably connected
with a long tradition of glassmaking.
Dobronín also includes the constituent
settlements of Filipovské Chaloupky and
Cihelna. Every year, a popular event
called Fairy-Tale Forest full of surprises,
competitions and magical beings is held.

chumelení” (Dobronín Theatre Snowfall). If you take

You will find the village of Dobronín just twenty kilo-

Lands. An original rope factory in Německý Šicendorf

metres away from the regional town of Jihlava. It is

was transformed into a glassworks and cutting shop

surrounded by rustling forests, green fields and ponds

in 1876. It would later become one of the largest glass-

which are a fisherman’s paradise. With two football

works in the Vysočina Region. Following a merger with

pitches, tennis and volleyball courts and a multi-func-

other factories, the company Bohemia Glassworks was

tional sports court, the village provides excellent facili-

born. It specialised in the manufacture of cut Bohemia

ties for sports activities. Senior residents can also enjoy

crystal lead glass. The factory ceased operations a few

physical exercise on fitness apparatuses by the village

years ago. To this day, the tradition of glassmaking in

green pond. A large number of clubs and associations

the village is carried on by Mr. František Novák, who

contribute to a rich social life. You will find the Dobronín

has built his own small glasswork workshop where he

Women’s Club, the Motor Club, the Polensko Fishing As-

creates replicas of historical glass. Thanks to its typical

sociation, a hunting association and the volunteer fire

greenish colour, it is known as forest glass. In 1871, the

brigade. The activities of the Community School, which

northwestern railway line began operating in Dobronín

brings parents of primary school and nursery school

and the first train passed through the village. The Chap-

children together, are also interesting. We should not

el of the Virgin Mary, which stands on the road to Štoky,

forget the “Zmatkaři” amateur theatre group, which

is an attractive landmark of Dobronín. You can also set

organises an event for local amateur theatre groups

out in search of the village’s glassmaking past and dis-

in the winter months called “Dobronínské divadelní

cover beautiful countryside on Dobronín’s cycling trails.

a look into the history of the village, you will find that
Dobronín was established in 1948 through the merger
of the German-populated villages of Dobronín and
Německý Šicendorf. However, the oldest written mention of the village dates as far back as 1351. In the late
17th century, glassmakers, often described as strongwilled people with an artistic soul, settled in the Czech
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DOLNÍ CEREKEV

Menší malebné městečko Dolní Cerekev na Vysočině je spojené s hudbou a krásnou přírodou. Narodilo se zde několik hudebních skladatelů,
mezi nimi Blahoslav Smišovský a Karel Pádivý. Každé léto se rozezní tóny koncertů, divadla a hraní u ohně na festivalu Z kopce.
Zajímavostí městyse Dolní Cerekev je to,
že jeho stejnojmenná část leží v Čechách a druhá s názvem Spělov na Moravě. Při
pohledu do historie zjistíme, že původní obec
byla založena v roce 1224 biskupem Pelhřimem. Zachovalými pamětihodnostmi jsou
zdobené štíty domů, které jsou památkově
chráněné, a kostel sv. Maří Magdalény. Působivá okolní krajina je jako stvořená pro výlety.
Městys je proto výborným výchozím bodem
pro turistiku. Při procházce Naučnou stezkou
Čeřínek můžeme obdivovat nejen výhledy na
přírodní park Čeřínek a Nový rybník, ale i nepřehlédnutelnou přírodní památku Přední
skála. Zároveň se na čtrnácti zastaveních dočteme, jaké rostliny a zvířata mají v této oblasti
své domovy. V současnosti městys svým obyvatelům poskytuje kvalitní zázemí pro život.
Najdeme zde školu, poštu, zdravotnické zařízení, kino i sportovní halu. Místní mládež je
velmi úspěšná v házené a hasičském sportu.
Za zmínku také stojí zájmová sdružení – mimo
jiné klub seniorů, sbor dobrovolných hasičů
a taneční skupina Bailarinas. Málokterá obec
se může pochlubit tím, že se v ní narodilo tolik
hudebních skladatelů jako v Dolní Cerekvi.
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Povězme si o dvou z nich. Karel Pádivý přišel
na svět na začátku 20. století v domě číslo 36,
kde nyní sídlí muzeum se stálou výstavou jeho
prací. Na vojenskou službu odešel do Trenčína, kde se začal prosazovat jako hudební skladatel. Založil orchestr a vedl velkou dechovou
hudbu. Nejvíce tvořil skladby pro dechovky,
jako je Ranní pozdrav, Lesu zdar a Hrej, muziko, hrej. Nejmladším z významných rodáků je
hudební skladatel Blahoslav Smišovský, který
pocházel z muzikantské rodiny. Jako desetiletý
kluk napsal první skladbičku Šípkový květ. Vojenská služba mu změnila život, na Slovácku
poznal úplně jiný svět plný slunce, tepla a báječné cimbálové muziky. Už zde zůstal a nejčastěji skládal pro dětské sbory a dechové orchestry. Jeho nejznámější skladbou je Ty,
falešná frajárko. Vydejme se po stopách těchto umělců a vychutnejme si nádhernou cerekvickou krajinu.
Městys Dolní Cerekev
Dolní Cerekev 107
588 45 Dolní Cerekev
tel.: +420 567 315 014
dolnicerekev@dolnicerekev.cz
www.dolnicerekev.cz

The small and picturesque town of
Dolní Cerekev in the Vysočina Region is
associated with music and beautiful countryside. A number of musical composers,
among them Blahoslav Smišovský and Karel
Pádivý, were born in the town. Every summer, you can hear the tones of concerts,
theatres, and instruments being played by
the fire at the “Z kopce” Festival.

A school, post oﬃce, medical facility, cinema and sports

An interesting fact about the market town of Dolní Cerek-

which now holds a museum with a permanent exhibit of

ev is that its district of the same name lies in Bohemia,

his works. He performed his military service in Trenčín,

while its urban district called Spělov is situated in Mora-

where he began to establish himself as a composer. He

via. If you take a look into the history books, you will

founded an orchestra and conducted a large brass band.

find that the original settlement was founded in 1224

He primarily composed pieces for brass bands, such as

by Bishop Pelhřim. The protected decorated gables of

“Ranní pozdrav”, “Lesu zdar”, and “Hrej, muziko, hrej”.

some of the town’s houses and the Church of St. Mary

The youngest of the town’s prominent native sons is com-

Magdalene are preserved landmarks. The impressive sur-

poser Blahoslav Smišovský, who came from a musical

rounding landscape is practically made for excursions,

family. As a ten-year-old boy, he wrote his first composi-

making the town an excellent starting point for hiking

tion “Rosehip Blossom”. Military service changed his life.

trips. If you take a walk along the Čeřínek Educational

In Moravian Slovakia, he discovered an entirely different

Trail, you can admire views of the Čeřínek National Park

world full of sun, warmth and wonderful dulcimer music.

and Nový rybník Pond, as well as the striking Přední

He stayed there, and most frequently composed pieces

skála natural heritage site. At fourteen stops along the

for children’s choirs and brass orchestras. His most well-

trail, you can find out what plants and animals have

known composition is called “Ty, falešná frajárko”. Follow

their homes in the area. Today, the market town pro-

in the footsteps of these artists and enjoy the beautiful

vides its inhabitants with excellent amenities for life.

landscape around Dolní Cerekev.

hall can be found in the town. Local youth teams are
very successful in handball and fire-fighting sports. It is
also worth mentioning interest associations such as the
Seniors Club, the volunteer fire brigade and the Bailarinas dance group. Very few municipalities can claim to
be the birthplace of so many music composers as Dolní
Cerekev. Let’s talk about two of them. Karel Pádivý was
born in the early 20th century in house number 36,

HODICE

Skvělým výchozím bodem pro turistické toulky po nádherné přírodě Vysočiny je vesnice Hodice nedaleko Jihlavy. Můžeme se odtud vydat na pěší výlety
na hrad Roštejn, k prameni řeky Dyje nebo na Javořici, nejvyšší vrchol Jihlavských vrchů a celé Českomoravské vrchoviny.
S příchodem podzimních sychravých dní
se na návsi v Hodicích chystá lákavá akce
plná zabijačkových pochoutek. Bujaré vepřové
hody začínají tradičně po svátku svatého Václava a lahodná vůně jitrnic se line všemi ulicemi.
Vesnička žije pestrým kulturním životem, o který se starají místní spolky. Vyhlášené jsou hodické plesy, bujarý masopust, hojně navštěvovaný
Dětský den nebo Parní léto na vlakovém nádraží. Mimo jiné jsou Hodice výjimečné mnohaletou tradicí masného průmyslu. V roce 1967 zde
spatřil světlo světa vůbec první salám Vysočina,
který zde firma Krahulík vyrábí dodnes a který
je jednou z nejznámějších českých uzenin vůbec. Při pohledu do historie obce zjistíme, že
první zmínka se vynořuje již v roce 1303. Kořeny
zde má velmi mocný šlechtický rod Hodických
z Hodic, který v raném novověku sehrál významnou roli v českých dějinách. Mezi nejcennější historické památky patří Münchova vila,
kterou postavil slavný židovský architekt Otto
Eisler. V současnosti se v ní nachází útulná mateřská školka. Za zmínku také stojí Muzeum
místní dráhy Kostelec–Slavonice, které najdeme na hodickém nádraží a které vybudoval železničářský nadšenec Jiří Holoubek. Na své si

zde přijdou i milovníci přírody a turistických procházek. Okolí vesničky se vyznačuje mnoha půvabnými místy, která stojí za prozkoumání. Východním směrem od obce se rozprostírají
hluboké lesy v čele s Jelení horou, nedaleko
které najdeme pramen řeky Dyje. Sbor dobrovolných hasičů na vrchol Jelení hory umístil
krásnou sochu jelena na počest svého 120. výročí založení a každoročně na ni pořádá silvestrovský výstup. Čtyři kilometry za obcí směrem
k Javořici se na skalnatém vrchu vznešeně zvedá pozdně gotický hrad Roštejn, v minulosti využívaný také jako lovecký hrádek Zachariáše
z Hradce. Jeho dominantou je nepřehlédnutelná věž poskytující překrásné výhledy na celou
krajinu. Pokud nás lákají výšiny, vystoupejme na
nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny, na
malebnou Javořici. Zavítejme při návštěvě Vysočiny do hezké vesnice Hodice a užijme si vepřové hody i nádherné výlety za krásami přírody.

Obec Hodice
Hodice 48, 589 01 Hodice
tel.: +420 567 224 717
starosta@hodice.cz
www.hodice.cz

The village of Hodice near Jihlava is
a great starting point for hikes into the
beautiful countryside of the Vysočina Region.
From there, you hike to Roštejn Castle, to the
source of the Thaya River or to Javořice, the
highest peak in the Jihlava Hills and the
whole Bohemian-Moravian Highlands.

landmarks is the Münch Villa designed by the famous

With the arrival of cold and damp autumn days, prepa-

roundings of the village are characterised by numerous

rations begin for a mouth-watering event full of pig-

charming places that are certainly worth exploring. To

slaughter delicacies on the Hodice village green. The lively

the east of the village are dense forests and Jelení (Deer)

pork festival traditionally begins after St. Wenceslas’ Day

Mountain, near to which you will find the source of the

and the delicious aroma of sausages is carried through

Thaya River. To mark its 120th anniversary, the volunteer

all of the village’s streets. The village enjoys a rich social

fire brigade erected a beautiful statue of a deer at the

life thanks to the local clubs and associations. Attractive

summit of Jelení Mountain and the brigade organises

events include social balls, lively carnivals, a popular Chil-

a New Year’s Eve climb to the top of the mountain every

dren’s Day, and Steam Summer at the railway station.

year. Four kilometres beyond the village in the direction

Among other things, Hodice excels for its long tradition

of Javořice, Late-Gothic Roštejn Castle towers above the

in the meat industry. In 1967, the first Vysočina sausage

landscape on a rocky hill. It was once used as a hunt-

came into the world. The company Krahulík still produces

ing lodge by Zachariáš of Hradec. It is dominated by

them to this day, and they are one of the most famous

a prominent tower which provides beautiful views of the

Czech sausages of all time. If you take a look into the

entire landscape. If you are attracted to heights, you can

village’s history, you will find that the first mention of

climb to the summit of the highest peak in the Bohemian-

Hodice appeared in 1303. The very powerful aristocratic

Moravian Highlands, the scenic Javořice. When visiting

Hodický of Hodice family, which played an important role

the Vysočina Region, stop at the pretty village of Hodice

in Czech history in the Early Modern period, has its roots

and enjoy the local Pork Festival as well as fantastic trips

in the village. One of the village’s most precious historical

to the beautiful countryside.

Jewish architect Otto Eisler. Today, a cosy nursery school
is situated in the building. It is also worth mentioning the
museum of the local Kostelec – Slavonice railway line at
the Hodice railway station. The collection was compiled
by rail enthusiast Jiří Holoubek. Lovers of the countryside
and hiking will also find something to their liking. The sur-
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JAMNÉ

Vlnící se kopce mezi obcemi Jamné a Nadějov tvoří rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Malebná vesnice Jamné vyniká krásnou okolní přírodou
a zachovalou budovou zámečku. Spadá pod ni ves Rytířsko a osada Lipina, kudy prochází historická hranice Čech a Moravy.
Jamné ležící jen dvanáct kilometrů severovýchodně od Jihlavy získala své poetické jméno podle dolin a jam. Mohlo se jednat
o výrazné zvlnění terénu nebo o skutečné
jámy, vlčí či rudné. Nejstarší budovou v obci je
bývalé sídlo jezuitů, místní zámek s přilehlým
krajinářským parkem. V současnosti je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je
také často popisován tak, že stojí na dně prolákliny v západní části Jamné. Zámek vznikl z původní středověké tvrze složitějšího vývoje, která byla v 16. století renesančně upravena
a v 19. století přestavěna na zámek s vlašskou
střechou a věžičkou. Současnou podobu v historizujícím slohu získal přestavbou z roku
1860. Vlastní zámek tvoří dvoupatrová budova
nepravidelného půdorysu. Místnosti v přízemí
jsou zaklenuty renesančně, zatímco v patře
jsou stropy rovné, bez výzdob. Dnes se zde nachází poštovní úřad, obřadní síň, hasičská
zbrojnice a několik bytů. Mimo jiné v Jamném
najdeme i památné lípy, z nichž nejmohutnější
roste u kostela a pochází z poloviny 18. století.
Půdorys starobylé osady Jamné má nepravidelnou podobu. Náves je obklopena čtyřmi
malebnými rybníky s libozvučnými názvy,
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Kovárna, Selský rybník, Barbora a Mlýnský
rybník. Severovýchodně od vsi se nachází další řada rybníků, potůček z nich pramenící protéká vesnicí a podtrhuje její příjemnou atmosféru. Starobylá stavení sedláků se střídají
s chalupami, jejichž půvabné zahrádky zdobí
jejich zápraží. Chloubou celé obce je barokní
kostel Nalezení svatého Kříže, který byl vystavěn zřejmě v roce 1705, údajně na místě původní kaple. Krajem se od těchto dob šíří pověst o otočném kříži stojícím na hlavním
oltáři. Původně byl umístěn v polích pod stříškou a lidé jím otáčeli jako ochranou před blížícími se bouřkami. V současnosti v obci působí
Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol s fotbalovým oddílem a Myslivecký
spolek Háje Jamné. Spolky se starají o pestrý
kulturní a společenský život obce. Příjemná
ves Jamné uprostřed rybníků stojí za návštěvu
při toulkách Vysočinou.

Obec Jamné
Jamné 166, 588 27 Jamné u Jihlavy
tel.: +420 567 277 245
obec.jamne@seznam.cz
www.jamneujihlavy.cz

Undulating hills between the villages
of Jamné and Nadějov form the watershed between the Black Sea and the North
Sea. The picturesque village of Jamné stands
out for its surrounding countryside and preserved château building. It also includes the
constituent settlements of Rytířsko and Lipina, with the latter spanning the historical
divide of Bohemia and Moravia.

ceilings on the first floor are flat and undecorated. Today,

Situated just twelve kilometres northeast of Jihlava, Jamné

can be found northeast of the village. A stream originating

takes its poetic name from the landscape of valleys and pits.

from these ponds flows through the village and enhances its

The name could refer to distinctively undulating terrain, or

pleasant atmosphere. Ancient farm buildings alternate with

to actual pits (“jámy” in Czech), perhaps wolf traps or ore

cottages whose charming gardens are adorned by porches.

pits. The village’s oldest building is the former residence of

The pride of the village is the Baroque Church of the Discov-

the Jesuit Order, the local château with an adjacent land-

ery of the Holy Cross, which was reportedly built in 1705,

scape garden. Today it is a protected cultural heritage site

apparently on the site of an original chapel. From that time,

of the Czech Republic. It is also often described as standing

rumours about a rotating cross standing on the main altar

at the bottom of a depression in the western part of Jamné.

began to spread around the region. It was originally situ-

The château originated from an originally medieval fortress

ated in the fields under a shelter, and people would turn it

with a complex history. It was first rebuilt in the Renaissance

around as protection against approaching storms. Today,

style in the 16th century and then converted into a château

the village is home to a volunteer fire brigade, the Sokol

with a mansard roof and a tower in the 19th century. It

organisation with a football club, and the “Háje Jamné”

gained its current appearance in the historicising style when

hunting association. These associations contribute to the

it was redeveloped in 1860. The château consists of a two-

vibrant cultural and social life in the village. Surrounded by

storey building with an irregular ground plan. Its ground-

ponds, the pleasant village of Jamné is a worthwhile place to

floor rooms have vaulted Renaissance ceilings, while the

visit when travelling through the Vysočina Region.

the building houses the local post oﬃce, ceremonial hall,
fire station and a number of flats. Among other things,
Jamné has protected linden trees, the mightiest of which
grows near the church and dates to the mid-18th century.
The ground plan of the ancient settlement of Jamné is irregularly shaped. Four picturesque ponds with the melodious
names “Kovárna”, “Selský Pond”, “Barbora” and “Mlýnský
Pond” surround the village green. Another series of ponds

POLNÁ

Městečkem Polná kráčely dějiny a s nimi spousta významných osobností, mezi nimi Božena Němcová i Bohumil Hrabal. Půvabné město uprostřed
Vysočiny je známé nejen svou barvitou historií, památkami, ale i Mrkvancovými poutěmi s místní specialitou polenskými mrkvánky.
Název města je odvozen od slova pole.
V dávné minulosti byla úrodná pole
v rozsáhlém pralese českomoravského pomezí vzácností a pocházela z nich převážná
část obživy obyvatel. Mrkev se ve zdejším kraji pěstovala dlouhá staletí, zasloužili se o to
majitelé polenského panství Žejdlicové ze
Šenfeldu ještě v čase před rozšířením brambor. Do dnešních dní se zde zachoval starý
zvyk, kdy se svazek mrkví s mašlemi v národních barvách věší o Mrkvancové pouti na dveře. Město Polná je vyhlášené Mrkvancovými
poutěmi, kdy se pečou buchtičky z kynutého
těsta s mrkvovou nádivkou. Tato událost se
koná vždy druhou zářijovou neděli. V průběhu staletí v Polné kvetla i další řemesla. Za
nimi je nejlepší se vypravit na místní hrad,
kde je krásná expozice vážící se k tomuto tématu. Uvidíme zde, jak pracoval obuvník, švadlena, uzenář, ale také můžeme obdivovat
originální kupecký pult. Hradní prostory nabízejí i původní lékárnu s přípravou zázračných
medicín či výstavu starých hodin. Původně
gotický hrad ze 13. století byl postupně přestavěn do renesanční a barokní podoby.
Dnes se po probíhajících opravách po požáru

z 18. století opět stává kulturním centrem.
Nemůžeme zapomenout ani na perlu města,
barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nechal ho vystavět kníže Leopold Ditrichštejn
s vizí vytvořit v Polné velkolepý chrám pro bohoslužby. Dodnes patří tato skvostná trojlodní bazilika k jedněm z nejmohutnějších v našich
zemích. Zajímavostí je i zachovalé židovské
ghetto se třiceti dvěma původními domy, rabínským domem a synagogou. O velikosti
zdejší židovské komunity svědčí i velký židovský hřbitov za městem. V roce 2007 byla Polná právem vyhlášena Historickým městem
roku 2006. Město je na Vysočině vnímáno
jako centrum bohatého kulturního a společenského života. Zavítejme na Polenské kulturní léto, noční prohlídky hradu, Mrkvancobraní, oblíbenou Mrkvancovou pouť nebo
hudební festival Polenský hudební podzim.
Autoři fotografií | Photographers:
Jiří Rathouský, Dana Horská, František Mach, FOTO-VIDEO-KUNC

Město Polná
Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
tel.: +420 567 559 211
infocentrum@mu-polna.cz
www.mesto-polna.cz

History and many prominent personalities, among them writers Božena
Němcová and Bohumil Hrabal, have left
their mark on the small town of Polná. The
charming town in the heart of the Vysočina
Region is known not only for its colourful
history and landmarks, but also for the
Mrkvancová Funfair, where you can taste
a local speciality, Polná carrot buns.

local castle, where you will find a wonderful exhibit on

The town’s name is derived from the Czech word

tre. We should not forget to mention another gem of

“pole”, meaning “field”. In the distant past, fertile fields

the town, the Baroque Church of the Assumption of

in the vast virgin forest of the Bohemian-Moravian

the Virgin Mary. It was built by Prince Leopold of Di-

borderland were precious, providing the primary

etrichstein with the vision of creating a majestic place

source of sustenance for local inhabitants. Carrots

of worship in Polná. To this day, the magnificent three-

had been cultivated in the region for many centuries

nave basilica is one of the most massive in the country.

thanks to the owners of the Polná domain, the Žejdlic

Another point of interest is the preserved Jewish ghetto

family of Šenfeld, in the times before the introduction

with thirty-two original houses, the rabbi’s house, and

of potatoes. An old custom remains preserved to this

the synagogue. A large Jewish cemetery outside the

day, where bundles of carrots with ribbons in the na-

town is further proof of the once sizeable Jewish com-

tional colours are hung on doors at the time of the

munity. In 2007, Polná was deservedly named Histori-

Mrkvancová Fair. The town of Polná is renowned for

cal Town of the Year 2006. Within the Vysočina Region,

the Mrkvancová Fair, where buns made from leavened

the town is regarded as a centre of rich cultural and

dough with a carrot filling are baked. This event is held

social life. Come and discover events such as the “Pol-

every year on the second Sunday of September. Over

ná Cultural Summer”, night-time tours of the castle,

the centuries, other crafts have also blossomed in

the carrot harvest, the popular Mrkvancová Fair, and

Polná. The best way to find out more is to go to the

the “Polná Musical Autumn” festival.

this subject. You can see how a cobbler, seamstress or
butcher worked and admire an original shop counter. The castle premises also hold an original pharmacy with miraculous medicines and an exhibit of old
clocks. The original 13th century castle was gradually
redeveloped into Renaissance and Baroque form. Today, after ongoing repairs in the wake of a fire in the
18th century, it is once again becoming a cultural cen-
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TŘEŠŤ

Národní přírodní rezervace Velký Špičák se rozkládá na hřebeni táhnoucímu se k Velkému Javoří. V těsné blízkosti této nádherné krajiny najdeme
městečko Třešť, které je známé dvousetletou tradicí betlémů a největšími slunečními hodinami v Čechách a ve střední Evropě.
V příjemném městě Třešť na Vysočině
se narodil významný český herec Otto
Šimánek. Jeho nejvýraznější rolí byla postava
kouzelníka s buřinkou v seriálu Pan Tau. Historie Třeště se začala psát v roce 1349, kdy se
setkáváme s první písemnou zprávou vztahující se ke kostelu sv. Martina. Do dějin
města se nezapomenutelně zapsala židovská komunita, která se zde rozrůstala už od
15. století. Dokonce kolem roku 1845 v Třešti
žilo přes šest set židů, poté však jejich počet
klesal. V současnosti židovskou minulost připomíná židovský hřbitov a synagoga v empírovém slohu, kde pořádá bohoslužby Církev
československá husitská. Také se zde konají
komorní koncerty nebo výstavy. O životě
třešťských židů vypovídá stálá expozice Zaváté stopy. Perličkou je i skutečnost, že do města jezdil navštěvovat svého strýce lékaře talentovaný spisovatel Franz Kafka. Povídka
Venkovský lékař je inspirována právě zážitky
z Třeště. Při procházce městem nemůžeme
minout náměstí s pozoruhodnými slunečními hodinami. Získaly certifikát největších slunečních hodin ve střední Evropě. Zajímavostí
je, že jdou po celý rok přesně, podle letního
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i zimního času. Celé náměstí se nese v duchu
Člověk a čas, kde každý prvek má určitou
symboliku. Javory mají představovat etapy
lidského života, tedy zrození, mládí, stáří
a smrt. Fontánky naopak proměny čtyř ročních období. Důležité místo v kultuře města
zaujímá třešťské betlémářství. O kouzlu betlémů se můžeme přesvědčit v Schumpeterově
domě. V období od 26. prosince do 2. února
máme možnost si je prohlédnout přímo v domácnostech majitelů. Třešťské betlémy jsou
vytvářeny jako dioráma, kde se krajina pozvolna zvedá k horizontu. V červenci se koná
Dřevořezání, mezinárodní setkání řezbářů,
kde můžeme obdivovat práci jejich šikovných
rukou. Zároveň se v parném létě nezapomeňme vykoupat v přírodním koupališti, biotopu
Malvíny. Vydejme se za nevšedními zážitky do
krásného městečka Třešť.

Město Třešť
Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
tel.: +420 567 584 920
mesto@trest.cz
www.trest.cz

The Velký Špičák National Nature
Reserve is situated on a ridge which
stretches to Velké Javoří Mountain. In
close proximity to this beautiful landscape
you will find the town of Třešť, which is
known for its two-hundred-year tradition
of manufacturing nativity scenes and the
largest sundial in the Czech Republic and
Central Europe.

The town is also proud of the fact that the talented

The pleasant town of Třešť located in the Vysočina Re-

with the theme of “Mankind and Time”, where each

gion is the birthplace of prominent Czech actor Otto

element carries a certain symbolism. Maple trees rep-

Šimánek. His most distinctive role was the magician

resent the stages of a human life – birth, youth, old

with a bowler hat in the television series Mr. Tau. The

age and death. Fountains, meanwhile, symbolise the

history of Třešť can be traced back to 1349, when the

four alternating seasons. Třešť nativity scenes have an

first written report relating to the Church of St. Mar-

important place in the town’s culture. You can see their

tin appeared. The Jewish community, which began to

magic for yourself at Schumpeter’s house. Between

grow in Třešť as long ago as the 15th century, has left

December 26th and February 2nd, nativity scenes are

an unforgettable mark on the town. Around the year

open to the public in the houses of their owners. Třešť

1845, more than six hundred Jews lived in Třešť. Af-

nativity scenes are created as dioramas, with the land-

ter that, their numbers began to decline. Today, the

scape gradually rising towards the horizon. Each July

town’s Jewish past is commemorated by the Jewish

sees the organisation of “Dřevořezání”, an internation-

cemetery and the Empire-style synagogue, where the

al meeting of woodcarvers, where you can admire the

Czechoslovak Hussite Church now organises services.

work of their skilled hands. In the hot summer months,

Chamber music concerts and exhibitions are also held

do not forget to take a dip in the natural swimming

in the synagogue. A permanent exhibit called “Snow-

pool, a biotope called “Malvíny”. Come and sample

blown Footprints” tells about the life of Jews in Třešť.

the unusual experiences of the beautiful town of Třešť.

author Franz Kafka used to travel to the town to visit
his uncle, a local doctor. His experiences in Třešť inspired his short story “A Country Doctor”. When taking
a stroll through the town, you cannot miss the square
with a remarkable sundial. It has been awarded a certificate as the largest sundial in Central Europe. The
clock keeps perfect time throughout the year, adjusting
for daylight-saving time. The whole square is designed

BRTNICE

Mezi nejmenší města na Jihlavsku se řadí Brtnice, která získala ocenění
Historické město roku 2018 za nejlepší péči o památky.
V údolí malebné říčky Brtnice, nad kterou
se tyčí starobylý zámek, leží stejnojmenné
město. Jeho název je odvozen od míst, kde dříve
stávaly včelíny neboli brtě. V písemných pramenech je Brtnice poprvé zmiňována v roce 1234
a až do třicetileté války byla jedním z nejbohatších
městeček na Jihlavsku. Vyznačovala se kvetoucím
obchodem i řemesly. Z období vlády italského
rodu Collalto et San Salvatore se do dnešního dne
dochovala řada významných památkových objektů. Nedávno byla Brtnice díky realizaci několika
výrazných proměn oceněna prestižním titulem
Historické město roku 2018. Zapomenutá zámecká zahrada se změnila v krásný anglický park
a stará sýpka se postupně proměňuje v zajímavý
výstavní prostor pro historické šicí stroje, kostýmy
historického morového průvodu a skvosty uměleckých kovářů. Podařilo se také obnovit zahradu
a rodný dům architekta Josefa Hoﬀmanna. Starobylé městečko Brtnice nás inspiruje a okouzlí svou
atmosférou časů minulých.
Město Brtnice
nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice
tel.: +420 567 571 711
meu@brtnice.cz
www.brtnice.cz

Among the smallest towns in the Jihlava
region you will find Brtnice, which received the Historical Town of the Year award
in 2018 for the best care of its landmarks.
In the valley of the scenic Brtnice Stream with an
ancient castle towering above it lies the town of the
same name. Its name is derived from a Czech word
denoting places where apiaries once stood. Brtnice
first appears in written sources from 1234, and it
was one of the wealthiest towns in the Jihlava region
up until the Thirty Years’ War. It was characterised
by blossoming trade and crafts. Many important
monuments from the reign of the Italian noble Collalto et San Salvatore family have been preserved to
this day. Thanks to several striking transformations,
Brtnice received the prestigious Historical Town of
the Year award in 2018. The forgotten château garden has been turned into a beautiful English landscape garden, and the old granary is gradually being
transformed into an interesting exhibition space for

STARÁ ŘÍŠE

Krásnou oslavou konce zimy je tradiční masopust. Každoročně
pestrobarevné masky rozveselují ulice městyse Stará Říše na Vysočině.
Stará Říše je bezesporu velmi starou
osadou, jejíž minulost sahá až do roku
1257, kdy se objevuje první písemná zmínka.
Díky své poloze na frekventované křižovatce
byla přirozeným centrem. Setkávaly se zde
cesty mezi Brnem, Jindřichovým Hradcem
a Jihlavou. V roce 1589 povýšil císař Rudolf II.
obec Starou Říši na městečko. Jeho dominantou je barokní jednolodní kostel Všech svatých, který byl postaven na místě původního
gotického kostela. Za zmínku stojí významná
osobnost myslitele a překladatele Josefa Floriana. Po čtyřicet let budoval ve Staré Říši vydavatelství a centrum duchovní kultury s názvem Dobré dílo. Českým čtenářům poprvé
představil mnoho talentovaných autorů, jako
byl Bonnet, Delaporte a další. Dokonce jako
první zveřejnil překlady spisovatele Franze
Kafky. Je příjemné navštívit tuto původně zemědělskou obec, kde se dříve pěstoval len.

historical sewing machines, costumes of the historical plague procession, and the works of artistic blacksmiths. The house in which architect Josef Hoffmann
was born has also been successfully restored. The
ancient town of Brtnice will inspire and charm you
with its atmosphere of bygone times.

The traditional Shrovetide carnival is
a beautiful celebration of the end of
winter. Every year, multi-coloured masks
brighten up the streets of the market town
of Stará Říše in the Vysočina Region.
Stará Říše is undoubtedly a very old settlement, with
a history dating back to 1257, when the first written
mention of the town appears. Its position on a busy
junction made it a natural centre. Roads between
Brno, Jindřichův Hradec and Jihlava converged here.
In 1589, Emperor Rudolf II elevated Stará Říše to the
status of a market town. Its dominant feature is the
Baroque single-nave Church of All Saints, which was
built on the site of an original Gothic church. The
prominent thinker and translator Josef Florian is
another noteworthy personality. Over a period of
forty years, he built a publishing house and centre
of spiritual culture in Stará Říše called “Dobré dílo”
(Good Work). He presented many talented authors
such as Bonnet, Delaporte and others for the very
first time. He was even the first to publish trans-

Městys Stará Říše
Stará Říše 124, 58 867 Stará Říše
tel.: +420 567 377 028
umstararise@stararise.cz
www.stararise.cz

lations of the writer Franz Kafka. This once agricultural village, where flax was formerly grown, is
a pleasant place to visit.
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STŘÍTEŽ

BRZKOV

DLOUHÁ
BRTNICE

DOBROUTOV

KRAHULČÍ

RADKOV

TELČ

Nádherný kout v srdci Českomoravské
vysočiny, malebná vesnice zasazená do
scenérie přírodních krás, obec dosud nepoznamenaná civilizační vlnou a moderní architekturou. To je Brzkov, obklopený hojnými lesy, nabízející pohodu a klid všem místním obyvatelům
i návštěvníkům. Je místem s dávnou historií,
kde lidé uchovávají úctu k odkazu svých předků, kde dodržují tradice, pěstují kulturu a sport,
kde si chrání nenarušený ráz krajiny.

Kraj na říčce Brtnici je typickou ukázkou
kolonizace lesů. V blízkém okolí vesničky
Dlouhá Brtnice se nacházely od 14. století stříbrné doly, ve kterých se po tři sta let těžilo stříbro.
Příliv horníků si vyžádal vybudování kaple sv. Barbory, která byla jejich ochránkyní. Kaple byla později přestavěna na kostel zasvěcený sv. Václavu.
Nedaleko vsi se nachází obětní kámen Šlápota
opředený řadou záhad a studánka Halabrunka,
jejíž voda má podle pověsti léčivou moc.

Nedaleko obce Polná se nachází malebná vesnička Dobroutov. Po skončení druhé světové války se zde zdržoval početný rumunský prapor, který jako upomínku
na padlé vojáky postavil uprostřed návsi památný kříž. Přirozenou dominantou obce je
krásná nová kaple svatého Jana Křtitele s atypickým půdorysem, na kterou se ﬁnančně
složili místní obyvatelé. Kříž nad vchodem je
vykládaný modrou vitráží, skrze kterou kapli
prosvěcují sluneční paprsky.

V půvabném údolí říčky Myslůvky poblíž
Javořice a Telče leží pěkná obec Krahulčí.
Nachází se zde továrna na výrobu uzenin Krahulík – Masozávod Krahulčí, která spojuje od roku
1928 jméno vsi s řeznickým řemeslem. Za zmínku
také stojí skvostný barokní kostel, jenž byl jako první v českých zemích zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Významným rodákem byl akademický
malíř Antonín Kameník. Vynikal především svými
perokresbami a akvarely z divadelního prostředí.

V líbezném údolí řeky Dyje, nedaleko historického města Telč, se nachází vesnička
Radkov. Její prvopočátky sahají až do 11. století,
kdy ležela na stezce vedoucí podél toku Dyje
z Čech do Rakouska. Místní dominantou je pěkný barokní kostel sv. Bartoloměje. V budově
bývalé školy se nachází zajímavá expozice
Obecná škola, která přibližuje vyučování za starých časů. Najdeme zde dobové lavice, školní
pomůcky, fotograﬁe, slabikář i čítanku.

Malebné město Telč obklopené rybníky je
renesanční perlou mezi městy. Sgraﬁta
a fresky na měšťanských domech nezapřou italskou inspiraci a dodnes vyhlíží jako za nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Nechme se
okouzlit nádherným renesančním zámkem s půvabnou zahradou a náměstím. Starobylé město
je pro svou jedinečnou architekturu zapsáno od
roku 1992 na seznam dědictví UNESCO. Návštěva renesanční Telče je krásným zážitkem.

ily property of the Lords of Lípa was divided. In the

A beautiful corner in the heart of the Bohemian-

The region around the Brtnice River is a typical ex-

past, Střítež was the centre of the domain and its

Moravian Uplands, a picturesque village set in an

ample of forest colonisation. From the 14th century,

administration was carried out from a castle above

area of natural beauty and as yet unmarked by the wave

Pivovarský Pond. Today, a white stork nests here

of civilisation and modern architecture. All this is Brzkov,

every year, and on the other side of the pond is an

Schritiz nebo Schrittenz, to jsou dřívější názvy vesničky Stříteže,
původně jedné z obcí jihlavského německého jazykového ostrůvku.
Pouhých devět kilometrů severovýchodně od Jihlavy leží obec Střítež, která je
obklopena několika velkými rybníky spolu se
Zlatým a Měšínským potokem. Vznikla na konci
13. století na důležité středověké komunikaci
z Jihlavy na Havlíčkův Brod a Prahu. Nejstarší
písemná zmínka pochází z roku 1346, kdy došlo
k dělení rodového majetku pánů z Lípy. V dřívějších dobách byla Střítež centrem panství
a správa byla vykonávána z hrádku nad Pivovarským rybníkem. Dnes zde každý rok hnízdí
čáp bílý a na druhé straně tohoto rybníka je
starý židovský hřbitov. Nejvýznamnější historickou památkou je kostel sv. Floriána, který stojí
na pěkném návrší nad obcí, kde se 2x ročně
pořádají koncerty duchovní hudby. V minulých
letech byla ve Stříteži vybudována hasičská
zbrojnice, fotbalové hřiště a kulturní dům, kde
se pořádají nejrůznější akce pod záštitou obce,
například posezení pro starší generaci, pouťová zábava i dětský karneval.
Obec Střítež
Střítež 1, 588 11 Střítež u Jihlavy
tel.: +420 602 181 010
obecstritez@volny.cz
www.stritez-ji.cz
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Schritiz or Schrittenz are earlier
names of the village of Střítež, originally one of the villages of the Jihlava
German language island.
A mere nine kilometres northeast of Jihlava lies the
village of Střítež, which is surrounded by several
large ponds and the Zlatý and Měšínský Streams.
The village was established in the late 13th century on an important medieval road from Jihlava
to Havlíčkův Brod and Prague. The oldest written
mention of the village dates to 1346, when the fam-

The pretty village of Krahulčí lies in the charming

In a pretty valley of the Thaya River, not far from

Surrounded by ponds, picturesque Telč is a Renais-

Not far from Polná lies the picturesque village of

valley of the Myslůvka Stream near Javořice and

the historical town of Telč, lies the village of Rad-

sance gem among towns. The sgraﬃto decorations

silver was mined for three hundred years in the immediate

Dobroutov. After the end of the Second World War,

Telč. A meat processing factory is situated in the village. Its

kov. Its origins can be traced back to the 11th century,

and frescos on the town houses do not hide their Italian inspi-

surroundings of the village of Dlouhá Brtnice. The inﬂux of

a large Romanian battalion remained in the village, where

name “Krahulík – Masozávod Krahulčí” combines the name

when it stood on a road running alongside the Thaya

ration, and to this day they look like they did in the most fa-

surrounded by abundant woodlands oﬀering peace and

miners led to the construction of the Chapel of St. Barbara,

they erected a memorial cross in the middle of the village

of the village with the butchering trade. It is also worth

from Bohemia to Austria. A local dominant feature is the

mous times during the rule of the Lords of Hradec. Allow your-

old Jewish cemetery. The most signiﬁcant histori-

quiet to all local residents and visitors. It is a place with

who was their patron saint. The chapel would later be con-

green to honour the memory of the fallen. The natural

mentioning the magniﬁcent Baroque Church of St. John of

Baroque Church of St. Bartholomew. A former school

self to be enchanted by the magniﬁcent Renaissance château

cal landmark is the Church of St. Florian, situated

a long history, where people still pay respect to the leg-

verted to the Church of St. Wenceslas. Close to the village,

dominant feature of the village is the new Chapel of

Nepomuk, the ﬁrst in the Czech Lands to be consecrated to

building houses an interesting exhibit called “Primary

with its charming garden and the town square. Thanks to its

on a beautiful hill above the village. Spiritual music

acy of their ancestors, where traditions are observed and

you will ﬁnd a sacriﬁcial stone called “Šlápota” which is

St. John the Baptist with an unusual ground plan. The local

this particular saint. Painter Antonín Kameník is a famous

School”, where visitors can learn about education in

unique architecture, the ancient town was inscribed on the

concerts are held at the site twice a year. In recent

culture and sport are cultivated, and where the undis-

shrouded in mystery, and a natural spring called “Hala-

inhabitants contributed ﬁnancially to its construction. The

village native. He particularly excelled with his line draw-

bygone times. You can see period benches, teaching aids,

UNESCO List of Cultural Heritage in 1992. A visit to the Renais-

years, a ﬁre station, football pitch and the Cultural

turbed character of the landscape is maintained.

brunka”, whose water is believed to have healing powers.
Obec Dlouhá Brtnice
Dlouhá Brtnice 57
588 34 Dlouhá Brtnice
tel.: +420 567 373 726
starosta@dlouhabrtnice.cz
www.dlouhabrtnice.cz

cross above the entrance is inlaid with blue stained glass,

ings and watercolours from the theatre environment.

photographs, an alphabet book and a reading book.

sance town of Telč is an experience you won’t soon forget.
Město Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč
tel.: +420 567 112 407
info@telc.eu
www.telc.eu

Centre have been built in Střítež. The Cultural Centre holds various events under the auspices of the
village, such as meetings for the older generation,
a fun fair and a children's carnival.

Obec Brzkov
Brzkov 68, 588 13 Polná
tel.: +420 725 143 300
obec.brzkov@tiscali.cz
www.brzkov.cz

through which sunlight shines into the chapel.
Obec Dobroutov
Dobroutov 78, 588 13 Dobroutov
tel.: +420 602 779 897, dobroutov@seznam.cz
www.dobroutov.cz

Obec Krahulčí
Krahulčí 85, 588 56 Telč
tel.: +420 567 317 108
obec@krahulci.cz
www.krahulci.cz

Obec Radkov
Radkov 12, 588 56 Telč
tel.: +420 724 330 278
radkov@ji.cz
www.radkov.cz
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ZÁBORNÁ

JSME
V OBRAZE

ŠPIČKA VE SVÉM OBORU

LÍDR VE
VZDĚLÁVÁNÍ

KNIHY ZE
JEDINEČNÁ JAKO PŘÍRODA
údolí říčky Jihlávky leží Zoo Jihlava, která je domovem více než 250 druhů
VŠECH OBORŮ Vzvířat,
včetně levhartů perských a medvědů malajských.

Přímo v centru Vysočiny se rozprostírá
pěkná vesnice Záborná, která vznikla ve
13. století při dálkové obchodní cestě z Uherska
na Moravu. Od cesty byla oddělena vrchem odpradávna zvaným Borek. Právě odtud pochází
název obce, označení „za Borkem“ se sloučilo do
Záborná. Na její starobylost odkazuje i znak obce
se symbolem lvice, která je erbovním znamením
prvních držitelů, pánů z Polné. Místní zajímavostí
je mohutná a chráněná památná lípa.

Gymnázium Jihlava je užitečná, inspirující a živá střední škola se stoletou tradicí. Studentům poskytuje všeobecné vzdělání a komplexně rozvíjí jejich dovednosti
a znalosti potřebné pro studium na vysoké
škole. Mimo jiné podporuje žáky v badatelské činnosti, na olympiádách a soutěžích na
republikové i mezinárodní úrovni.

Na kraji Třeště najdeme školu s širokým
spektrem oborů, moderně vybavenými
učebnami a kvalitním ubytovacím zázemím. Její
součástí je i relaxační arboretum a zimní zahrada,
o kterou se starají žáci zahradnických oborů. Letitou tradici mají řeznicko-uzenářské obory, jejichž
studenty podporují Kostelecké uzeniny, a.s. Pro
talentované chlapce se zájmem o práci se dřevem
jsou určeny truhlářské obory. V gastronomické oblasti žáci získávají cenné zkušenosti v přípravě pokrmů a obsluhy hostů nebo se učí připravovat nejrůznější cukrářské lahůdky. Jako kvalifikovaní asistenti
se mohou uplatnit studenti pečovatelských služeb.
Škola se zúčastňuje jak národních, tak i mezinárodních soutěží v rámci jednotlivých oborů a je v této
oblasti velmi úspěšná. Velkým lákadlem pro budoucí studenty je finanční odměna za kvalitní práci a stipendium. Úspěšní žáci si mohou zvýšit svou kvalifikaci v rámci nástavbového studia.

Národní pedagogický institut České republiky je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního,
základního, středního a vyššího odborného
vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání dospělých.

Rodinné Knihkupectví Otava, s.r.o. bylo
založeno Antonínem Otavou v roce 1991
jako první soukromé knihkupectví v Jihlavě.
V současnosti najdeme v jeho příjemných prostorách nepřeberné množství knih z mnoha
oblastí, které vyhovují i požadavkům náročných zákazníků.

WE ARE IN THE PICTURE
Jihlava Grammar School is a useful, inspiring and

The attractive village of Záborná spreads out right in the

lively secondary school with a century-long tradition. It

centre of the Vysočina Region. It was established in the

provides its pupils with a general education and compre-

13th lcentury on a long-distance trade route from Hungary to Mora-

hensively develops their skills and knowledge required for

via. It was separated from the road by a hill known since ancient

studying at university. Among other things, it supports its

times as “Borek”. This very hill gave the village its name. It was origi-

pupils in research activities and at academic Olympics and

nally referred to as “Za Borkem” (Behind Borek Hill), which eventually

other competitions both in the Czech Republic and abroad.

became “Záborná”. The ancient age of the village is also indicated by
its coat of arms with the symbol of a lion, which is the heraldic symbol

Studenti SOŠ a SOU Třešť se zdokonalují v užitečných řemeslech díky
odborným praxím a kurzům.
A LEADER IN ITS FIELD
Students of the Secondary Vocational
School and Secondary Training School in Třešť
improve their skills in useful crafts thanks to
work experience and professional courses.
On the outskirts of Třešť, you will find a school
with a wide range of disciplines, classrooms with
modern equipment, and high-quality accommodation facilities. It also includes a relaxing arboretum
and a winter garden looked after by pupils of the

A LEADER IN EDUCATION

gardening departments. Subjects focusing on the

The National Pedagogical Institute of the

butcher’s trade have a long-standing tradition. Its

Czech Republic is an educational, methodological,

students are supported by the company Kostelecké

research, professional and counselling facility for

uzeniny, a.s. Talented boys who are interested in

resolving matters of pre-school, primary, secondary

working with wood will find what they are looking

education, tertiary vocational education, and pri-

for in joinery and carpentry disciplines. In the field

mary arts, language, informal, leisure and further

of gastronomy, pupils gain valuable experience in

education for adults.

a variety of sweet delicacies. Nursing pupils can find
jobs as qualified assistants. The school participates

is an enormous linden tree, a protected memorial landmark.

in both national and international competitions

Obec Záborná
Záborná 49, 588 13 Polná
tel.: +420 725 101 055
obec@zaborna.cz
www.zaborna.cz
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Gymnázium Jihlava
Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 740
podatelna@gymnaziumjihlava.cz
www.gymnaziumjihlava.cz

SOŠ a SOU Třešť
K Valše 1251/38, 589 01 Třešť
tel.: +420 567 112 811, sskola@outlook.cz
www.sskola-trest.cz

The family bookshop Otava, s.r.o. was established by Antonín Otava in 1991 as the first private
bookshop in Jihlava. Ang. překlad doplnit

food preparation and service, or learn to prepare

of the village’s first owners, the Lords of Polná. A local point of interest
SOŠ a SOU
Třešť

BOOKS OF ALL KINDS

within individual fields and is very successful in this
area. A financial reward for high-quality work and
a scholarship are great attractions for future pupils.
Successful pupils can also increase their qualifications through follow-up studies.

Na dobrodružný výlet do pěti kontinentů se můžeme vypravit do lesoparku Heulos, kde se nachází stylová Zoo Jihlava
s působivými expozicemi. Na první pohled
nás zaujme africká vesnice Matongo se
svébytnými hliněnými chýšemi. Zcela jiný
svět se nám otevře, když vstoupíme do
puebla Hacienda Escondido, kde se ukrývá
příroda Amazonie. Ve větvích deštného pralesa pobíhají opičky nebo odpočívají lenochodi. Úchvatné jsou i Shetlandské ostrovy, asijská zahrada Hokkaido nebo expozice
vlků. Bez obav můžeme vstoupit do džungle
Tropického pavilonu. Okouzlí nás vodopád,
krokodýlí tůně nebo největší hadi světa, anakondy. Zážitkem jsou letecké ukázky dravců
a sov i noční prohlídky. Návštěva zoo je jako
nezapomenutelná cesta kolem světa.

If you are seeking an adventure trip to five continents, you can visit Heulos Forest Park, where you
will find the stylish Jihlava Zoo and its impressive exhibits. The Matongo African village and its distinctive
clay huts will catch your eye at first glance. A completely different world opens up to you when you
enter the Hacienda Escondido pueblo, where the
nature of the Amazon hides. Monkeys run around
and sloths rest in the branches of a rainforest. The
Shetland Islands, the Asian Hokkaido garden, and
the wolf enclosure will also take your breath away.
You can enter the jungle of the Tropical Pavilion
without fear. Inside, you will be captivated by our
waterfall, crocodile pool, and the largest snakes in

Národní pedagogický institut
České republiky
_______________________
Národní pedagogický institut České republiky
krajské pracoviště Jihlava
Zborovská 3, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 571 839, jihlava@npicr.cz
www.nipicr.cz

AS UNIQUE AS NATURE
In the valley of the Jihlávka River lies
Jihlava Zoo, which is home to more than
250 animal species, including the Persian
leopard and the sun bear.

the world, anacondas. Other great experiences are
provided in the form of demonstrations of owls and
other birds of prey in flight, and even night-time
Knihkupectví OTAVA, s.r.o.
Komenského 33, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 302 190, k.otava@volny.cz
www.knihkupectviotava.cz

Zoologická zahrada Jihlava, p.o.
Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 573 730, info@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz

tours. A visit to the zoo is like an unforgettable trip
around the world.
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ZPŘÍJEMNĚME SI DEN VŮNÍ KÁVY NEBO DOBROU KNIHOU

Firma Hejkal v Havlíčkově Brodě nabízí svým zákazníkům poctivé a kvalitní potraviny, čtivé knihy a lahodnou kávu už téměř sto let. V přívětivém domě
v Dolní ulici se dařilo obchodu a řemeslům již od 17. století. Vystřídali se zde pekaři, obchodníci, krejčí či řezník.
V roce 1925 otevřel v centru Havlíčkova
Brodu v Dolní ulici 153 Josef Hejkal
s manželkou Boženou obchod s potravinami.
Prodával běžné i exotické potraviny, zejména
jižní ovoce, v plynové pražírně pražil kávu
a burské oříšky, nabízel víno a likéry. V roce
1936 přestavěl dům na moderní obchodní
podnik a rozšířil ho o velkoobchod, který zásoboval celé široké okolí. V roce 1948 byl Hejkalův obchod jako jeden z prvních v Havlíčkově
Brodě znárodněn, ale i pak se v něm prodávaly
potraviny a byl to jeden z nejoblíbenějších obchodů v Havlíčkově Brodě. Od roku 1991 obchod provozuje vnuk zakladatele firmy Martin
Hejkal. Také on obchod při třech velkých rekonstrukcích podstatně rozšířil. Z původní
malé pultové prodejny vznikla moderní plnosortimentní samoobsluha s pultovým prodejem lahůdek a uzenin – jediný potravinářský
obchod v centru města, který má navíc otevřeno každý den: ve všední dny od 7 do 20 hodin,
v sobotu a v neděli od 7 do 12:30. V roce 2018
byla v prvním patře domu otevřena kavárna.
Kromě výborné italské kávy Diemme, hlavy finského losa a skleněného lososa (díla významného výtvarníka Jana Exnara) v ní zákazníci
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najdou také knihy. Mohou si zde koupit knihy
vydané nakladatelstvím Hejkal, které Martin
a Markéta Hejkalovi založili v roce 1994 a vydávají v něm především finskou a českou beletrii – historické romány Miky Waltariho, humoristické knihy Arta Paasilinny a původní českou
prózu, mj. romány Markéty Hejkalové. V druhé
části kavárny vznikl ve spolupráci s Krajskou
knihovnou Vysočiny prostor, kde si každý může
vybrat knihu a místo ní přinést jinou. Významnou knižní aktivitou firmy Hejkal je ale především Podzimní knižní veletrh. Pořádá se od
roku 1991 a stal se jedním z nejvýznamnějších
knižních veletrhů v Česku, kde vystavuje více
než 160 nakladatelů a přichází sem kolem
16 000 návštěvníků. Jubilejní 30. Podzimní knižní veletrh se koná 23. a 24. října 2020 v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Hejkal, s.r.o.
Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 424 115, hejkal@hejkal.cz
www.hejkal.cz

MAKE YOUR DAY MORE PLEASANT
WITH THE AROMA OF COFFEE OR
A GOOD BOOK
The Hejkal company based in Havlíčkův Brod
has been offering its customers honest and
high-quality food, good books and delicious
coffee for nearly one hundred years. Trade
and crafts have flourished in the welcoming
building on Dolní Street since the 17th century,
with bakers, merchants, tailors and butchers
all having plied their trades there.

The original small counter shop was transformed into
a modern, full-assortment, self-service store selling delicacies and sausages, and was the only grocery store in
the town centre that was open every day: from 7 a.m.
to 8 p.m. on weekdays, and from 7 a.m. to 12:30 p.m.
on Saturdays and Sundays. In 2018, a café was opened
on the first floor. In addition to excellent Italian Diemme
coffee, the head of a Finnish elk and a glass salmon

SVĚŽÍ
NAKUPOVÁNÍ

SPORTUJTE
S NÁMI

PROČ TUTO KNIHU PŘEKLÁDALA
AGENTURA SKŘIVÁNEK?

CPI Jihlava Shopping, a.s. neboli Citypark
je největší nákupní centrum na Vysočině. Moderní stavba je zasazena do údolí, které lemuje historické centrum Jihlavy. Má pět
pater a obsahuje obchodní pasáže s obchody, restauracemi, službami, kavárnami, multiplexem a zábavou. Můžeme navštívit řadu
lákavých akcí, které centrum pořádá.

Jihlavská unie sportu se zaměřuje na pomoc sportovním klubům s jejich administrativou, ekonomikou, účetnictvím a dalšími
záležitostmi jejich běžného provozu. Kluby se
tak mohou více věnovat sportu a výchově mladých sportovních nadějí. Organizujeme také
sportovní vyžití široké veřejnosti v dlouhodobých soutěžích nebo na jednorázových akcích.

Knihy leteckých fotografií reprezentují
naši zemi i v zahraničí, profesionální
překlady textů jsou tedy nutností. Proto jsme
oslovili naši největší jazykovou agenturu,
agenturu Skřivánek. Působí ve 14 zemích světa a její pobočky najdeme v 17 městech ČR.
Kromě překladatelství poskytuje i tlumočnické služby, je jazykovou školou a přípravným
a registračním centrem pro mezinárodní
zkoušky CEL a ETS. Obrací se na ni řada významných společností našich i světových, EU
i OSN. Ti nejlepší překladatelé hravě zvládnou jakýkoli typ dokumentu a klienti se vždy
mohou spolehnout na preciznost překladu,
a to i v případě expresního překladu. Skřivánek, jehož hlas zní po celém světě, je tím pravým partnerem pro CBS Nakladatelství.

(works by prominent artist Jan Exnar), you will also find
books at the shop. You can buy books published by

FRESH SHOPPING

HELPING YOU TO PLAY SPORTS

the Hejkal Publishing House, which Martin Hejkal and

CPI Jihlava Shopping, a.s., also known as

The Jihlava Sports Association assists sports

In 1925, Josef Hejkal and his wife Božena opened

Markéta Hejkalová founded in 1994. It primarily pub-

Citypark, is the largest shopping centre in the

clubs with their administration, economics, book-

a grocer’s store at No. 153 Dolní Street in the centre of

lishes Finnish and Czech fiction. Finnish works include

Vysočina Region. The modern building is set in the

keeping and other parts of their regular operations.

Havlíčkův Brod. It sold both common and exotic foods,

historical novels by Mika Waltari and humorous books

valley lining the historical centre of Jihlava. Its five

Clubs can therefore pay more attention to sport and

especially southern fruits, and they roasted coffee and

by Arto Paasilinna, while Czech works, among others,

stories contain shopping arcades with shops, res-

the development of their promising young talent.

peanuts in a gas roaster. The shop also offered wine

include the novels of Markéta Hejkalová. In cooperation

taurants, services, cafés, a multiplex cinema and

We also organise sports activities for the general

and liqueurs. In 1936, they had the house converted into

with the Regional Library of Vysočina, an area has been

other entertainment facilities. You can also visit

public in the form of both long-term competitions

a modern commercial establishment and expanded it

created in the second part of the café where people can

a range of events organised by the centre.

and one-off events.

into a wholesale business supplying the broader area.

choose a book and leave a different one in its place. The

Later, in 1948, Hejkal’s shop became one of the first

Autumn Book Fair is a major literary event organised

in Havlíčkův Brod to be nationalised, but it continued

by the Hejkal company. Held since 1991, it has become

to sell groceries and was one of the most popular es-

one of the largest book fairs in the country. More than

tablishments in the town. The shop has been run by

160 publishers exhibit works at the fair, and around

the founder’s grandson Martin Hejkal since 1991. He

16,000 visitors attend the event. The 30th annual Au-

significantly expanded the shop after having extensive

tumn Book Fair will be held on 23 and 24 October 2020

reconstruction work carried out on three occasions.

at the Ostrov House of Culture in Havlíčkův Brod.

WHY HAS THIS BOOK BEEN
TRANSLATED BY SKŘIVÁNEK?
As aerial photography books also represent the
Czech Republic abroad, professional translations
are essential. We have thus approached our country’s largest language agency, Skřivánek. It operates in 14 countries around the world, and we can
find its oﬃces in 17 towns in the Czech Republic.
Apart from translation, it also offers interpreting
services, it is a language school and a preparatory and registration centre for CEL and ETS international examinations. Many important Czech
and foreign companies, as well as the EU and the
UN, order its services. The best translators can
handle any type of document, and clients can
always rely on a precise translation, even in the
case of an express translation. Skřivánek, whose
voice is heard around the world, is the right partner for CBS Publishing House.

CPI Jihlava Shopping , a.s.
Hradební 1, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 214 590, info@citypark.cz
www.citypark.cz

Jihlavská unie sportu, z. s.
Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 301 938, jus@sportjihlava.cz
www.sportjihlava.cz

Skřivánek s. r. o.
Na Dolinách 153/22
147 00 Praha 4 – Podolí
www.skrivanek.cz
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PROFIL AUTORŮ
AUTHOR'S PROFILE
Milan Paprčka (*1979)

KDE SE TISKNOU NAŠE LETECKÉ KNIHY?

je pilotem a dobrodruhem. Začal podnikat již v 18 letech a zanedlouho nato
založil vydavatelství CBS, které již druhé desetiletí přináší společnostem

Při hledání spolehlivého partnera pro kvalitní tisk knih, které zachycují jedinečné letecké pohledy na krajinu, nebylo třeba
pátrat dlouho, ani daleko. Vždyť kde jinde by firma sídlící ve Zlíně mohla své knihy tisknout, než ve zlínské tiskárně GRASPO CZ?
Je to partner, který z knih vytváří dokonalé umělecké dílo a splňuje veškeré náročné požadavky, jimiž jsou v prvé
řadě kvalita, dobrá cena, spolehlivost, ﬂexibilita a kompletní služby. Graspo je největší
tiskárnou ve Zlínském kraji s historií sahající
do éry Baťova Zlína. Za dobu své existence
se stala jednou z nejvýznamnějších světových tiskáren, v níž tradiční polygrafické řemeslo kráčí ruku v ruce s nejmodernějšími
technologiemi. Zaměřuje se především na
tisk barevných publikací, knih nebo katalogů. Od roku 2006 je součástí tiskárny také
nakladatelství diářů, kalendářů a zápisníků,
které každý rok představuje novou kolekci
svých výrobků. Tým zkušených odborníků
je schopen nabídnout opravdu kompletní
služby od grafiky, přes tisk až po knihařské
zpracování. Proto si tuto tiskárnu zvolilo
CBS Nakladatelství a proto se na ni obracejí
obce, města, školy, instituce, firmy a nakladatelství z celé republiky i ze zahraničí.
To ale nejsou jediné důvody, proč zvolit tiskárnu GRASPO. Důležitou roli hraje také fi lozofie společnosti, k níž patří osobní přístup, snaha nabídnout optimální řešení,
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které by při realizaci mohlo přinést úspory,
i osobitý styl, jímž se všechny produkty tiskárny GRASPO vyznačují. Vytvořit hodnotné
dílo, které bude součástí kulturního dědictví
naší země, to je především cílem všech pracovníků tiskárny. Ať už se jedná o knihy
a publikace o historii, kultuře nebo tradicích,
či v případě CBS Nakladatelství o knihy, které představují naši zemi v celé její jedinečné
kráse. Pomyslnou třešinkou na dortu je skutečnost, že tiskárna je držitelem prestižních
certifikátů FSC® a PEFC™ a všechny tyto knihy unikátních leteckých fotografií jsou vyrobeny z papíru, který pochází ze dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů. Je pro nás ctí,
že můžeme spolupracovat s tak spolehlivým
partnerem, jako je tiskárna GRASPO CZ.

GRASPO CZ, a. s.
Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín
tel.: +420 577 606 112, graspo@graspo.com
www.graspo.com

a samosprávám v České republice a na Slovensku originální a neza-

Milan Paprčka (*1979)
is a pilot and an adventurer. He started making business when he was 18 years old
and later he established the CBS publishing house that has been bringing original
promotional products to companies and self-governments in Slovakia and in the

měnitelné propagační produkty. Je největším vydavatelem ručně

Czech Republic for more than a decade. CBS is the biggest European producer

malovaných map v Evropě a druhým největším na světě. Edice leteckých

and the second biggest world producer of hand-painted maps. The edition of

knih, jako je tato, je výsledkem jeho velké vášně k létání. Mezi jeho další

aerial books like this one is the result of his great passion for flying. His other

House chose this printing house, and that is

záliby patří osobní rozvoj, zimní plavání, cestování na motorce, psaní

hobbies include personal development, winter swimming, motorcycle riding,

why the printing house is addressed by villages,

cestopisů, hra na kytaru a fujaru, příroda a všechny druhy zimních

towns, schools, institutions, companies and

a letních sportů. Je otcem čtyř krásných dcer. Jeho snem je svojí prací

publishers from all over the Czech Republic and

proslavit Českou a Slovenskou republiku.

WHERE ARE OUR AERIAL PHOTO
BOOKS PRINTED?
When looking for a reliable partner for the
high-quality printing of books that capture
unique aerial views of the landscape, we
did not have to search long or far. After all,
where else could a company from Zlín have
its books printed than at the Zlín-based
GRASPO CZ printing house?

printing to bookbinding. That is why CBS Publishing

It is a partner that transforms books into per-

mal solutions that can bring savings during the

fect works of art and fulfi ls all demanding re-

production process, as well as a distinctive style

Její profesní život odstartovala výuka v malotřídní škole na Šumpersku.

quirements, such as high quality, a good price,

that characterises all GRASPO products. The pri-

Později však tento směr opustila a dodělala si vzdělání v oboru

Šumperk region. However, she changed her professional direction and completed

reliability, fl exibility and complete services.

mary goal of all employees of the printing house

multimediálních služeb internetu, kde se přiblížila i grafice. Při hledání

her education in the field of multimedia internet services, where she became

GRASPO is the largest printing house in the Zlín

is to create a valuable work that will become part

uplatnění v cestovním ruchu a využití zkušeností z vyšší odborné školy

acquainted with graphic design. When looking for a job in tourism in which

Region with a history that dates back to the era

of our country’s cultural heritage, regardless of

našla tu nejlepší možnou kombinaci v CBS Nakladatelství, které své

to use her experience gained from college, she found the best combination at

of Baťa’s Zlín. Over the course of its existence, it

whether the books and publications are about

has become one of the world's most important

history, culture or traditions, or in the case of

produkty zaměřuje na půvabné malované mapy a knihy s leteckými

CBS Publishing, which focuses on charming painted maps and books with aerial

printing house, where traditional printing craft

CBS Publishing House, books that represent our

goes hand in hand with cutting-edge technology.

country in all its unique beauty. As the fi gurative

It specialises primarily in colour publications,

icing on the cake, the printing house is a holder

books and catalogues. Since 2006, the printing

of prestigious FSC® and PEFC™ certifi cates, and

house has also included a publisher of diaries,

all of our unique aerial photo books are printed

calendars and notebooks, which presents a new

on paper made from the wood of economically

collection of its products every year. A team of

managed forests. We are honoured to be able to

experienced specialists is capable of providing

work with a reliable partner such as GRASPO CZ

genuinely complete services, from graphics and

printing house.

writing book of travels, playing guitar and fujara (Slovak overtone flute), nature
and all kinds of winter and summer sports. He is a father of four lovely daughters.
He dreams about making Czech and Slovakia Republic popular through his work.

abroad. However, these are not the only reasons
for choosing GRASPO. The company's philosophy also plays an important role. It features
a personal approach, an attempt to off er opti-

Martina Grznárová (*1990)

Martina Grznárová (*1990)

pochází z města nazývaného brána Jeseníků, z malebného Šumperka. Studium

comes from a town known as the gateway to the Jeseníky Mountains, the picturesque

cestovního ruchu ji pobídlo v zálibě poznávání nejen České republiky.

snímky České republiky, a tak se rozhodla pro práci ve Zlíně. Ta se jí
stala koníčkem, který přidala k tanci, kterému se věnovala 20 let, hudbě,
volejbalu a jako každý správný Šumperák zimním sportům.

town of Šumperk. Her study of tourism spurred her travels in the Czech Republic
and abroad. Her professional life began as a teacher in a small school in the

photographs of the Czech Republic, so she decided to work in Zlín. This work
became her hobby, alongside her 20-year love of dancing, music, volleyball and like
every good person from Šumperk, winter sports.
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KOLEKCE VYDANÝCH TITULŮ
THE COLLECTION OF PUBLISHED TITLES

Amazing view of the land

OBRÁZEK NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY NESMÍ BÝT NA
PŘEDNÍ STRANĚ OBÁLKY A PŘEDSÁDKÁCH

9 788088 259602

Taborsko_OBALKA.indd 1

9 788088 259626

9 788088 259633

Milan Paprčka
Martina Grznárová

z nebe

ˇCeskolipsko Region
Ústí nad Orlicí Region
From Heaven
From Heaven

OLOMOUCKO Z NEBE

Olomouc Region From Heaven

OLOMOUCKO

Milan Paprčka
Martina Grznárová

Milan Paprčka
Martina Grznárová

Most Region From Heaven
Die Region Most vom Himmel
Most Region From Heaven
Die Region Most vom Himmel
Milan Paprčka
Martina Grznárová

The Czechia
From Heaven

ČESKO

Pamětní kniha Čechů a Slováků, dvou bratrských národů. Obsahuje tolik fotograﬁí obou zemí,
kolik let uplynulo od vzniku našeho společného státu.

z nebe

MOSTECKO

z nebe

Milan Paprčka
Martina Grznárová

101 + 101 Aerial Views
of Czechia and Slovakia

101
+
101

LETECKÝCH POHLEDŮ
NA ČESKO A SLOVENSKO

LETECKÝCH POHLEDŮ

101 + 101 Aerial Views
of Czechia and Slovakia

A book of remembrance of the Czechs and the Slovaks, two brother nations.
The number of photographs equals the number of years since the establishment of our common state.

The Czechia From Heaven

z nebe

Milan Paprčka
Martina Grznárová
Stanislav Duplinský

MOSTECKO Z NEBE

Jičín Region
From Heaven
Martina Grznárová
Jakub Chovan

Martina Grznárová
Jakub Chovan

ROKYCANSKO

This book is the result of the activities of enthusiastic airmen, who although they are not Czechs, are perfectly enchanted by this country. Over the course of seven years,
they got to know it by plane and called it a fabulous country. Now, they present you the Czech Republic as you may not know it. From the heaven!

Milan
Paprčka
Milan
Paprčka
Martina
Grznárová
a kolektiv
Stanislav Duplinský

ˇ
CESKOLIPSKO
Z NEBE
ORLICKOÚSTECKO
Z NEBE

Hodonín Region From Heaven
Milan Paprčka
Martina Grznárová

Vyškov Region From Heaven

VYŠKOVSKO Z NEBE
Milan Paprčka
Tibor Skalka

Rokycany Region
From Heaven

Tato kniha je výsledkem aktivity nadšených letců a fotografů, kteří, byť nejsou Češi, jsou touto zemí dokonale okouzleni.
V průběhu sedmi let ji poznávali z letadla a nazvali ji zemí pohádkovou. Teď vám představují Česko, jak ho možná ještě neznáte. Z nebe!

Milan Paprčka
Martina Grznárová

z nebe

JIČÍNSKO Z NEBE

KUTNOHORSKO Z NEBE

9 788088 259589

Jak hluboká je hradní studna zbirožského zámku, proč je Rokycansko nazýváno krajem baroka a jak vypadají brdské a křivoklátské lesy oděné
v pestrých barvách podzimu? To vše a mnohem více se dozvíte při listování touto knihou unikátních leteckých snímků. Neváhejte a začtěte se!

z nebe

Jičín Region
From Heaven

Wissen Sie, wie die Ausläufer des Erzgebirges vom Himmel aussehen? In wie viele Farben der Herbst die Baumkronen hüllt? Und wie viele Schornsteine wir in dieser Region zählen können?
Das alles und viel mehr verrät Ihnen dieses Buch.

Milan Paprčka
Bohuš Schwarzbacher

101+101 NA ČESKO A SLOVENSKO

Milan Paprčka
Martina Grznárová
Tibor Skalka

Martina Grznárová
Matúš Krajňák
Ivana Krchnavá

How deep is the Zbiroh Castle well, why is the Rokycany region called the Baroque region, and what do the forests in Brdy and Křivoklát look like when dressed in the bright
colours of autumn? Find out the answers and much more in this book full of unique aerial photographs. Don’t hesitate and start reading!

SVITAVSKO Z NEBE

BŘECLAVSKO Z NEBE
Milan Paprčka
Matúš Krajňák
Martina Grznárová

SVITAVSKO

JIČÍNSKO

Víte, jak vypadá podhůří Krušných hor z nebe? Do kolika odstínů zbarvuje podzim koruny stromů? A kolik komínů můžeme v celém regionu napočítat?
To vše a mnohem více vám prozradí tato kniha.
What do the foothills of the Ore Mountains look like from a bird’s-eye view? How many shades of autumn can you ﬁnd in the treetops? And how many smokestacks can you count in the region?
This book answers these questions and much more.

What does Jičín, the town of the fairy-tale character Rumcajs, look like from a bird’s-eye view? The scenic beauty of Bohemian Paradise will reveal itself through this book
as you have never seen it before. Climb into the cockpit and let yourself be carried away by the splendours of the Jičín region from the sky, form the heaven.

ČESKO Z NEBE

z nebe

KUTNOHORSKO

z nebe

z nebe

Olomouc Region
From Heaven

z nebe

Milan Paprčka
Tibor Skalka

Jak vypadá Rumcajsovo město Jičín z ptačí perspektivy? Malebnost Českého ráje se vám v této knize ukazuje pohledem doposud nepoznaným.
Nasedněte do kabiny letadla a nechte se unášet krásami Jičínska z nebe.

Milan Paprčka
Bohuš Schwarzbacher

Milan Paprčka
Martina Grznárová

Svitavy Region
From Heaven

BŘECLAVSKO

Víte, kterému městu se přezdívá „České Carcassonne“, kolik jedinečných sgrafitových psaníček napočítáte na fasádě zámku v Litomyšli a kudy vede
historická hranice mezi Čechami a Moravou? Zasněte se při pohledu na jedinečné snímky zachycené z kabiny letadla a poznejte Svitavsko jinak, z nebe!

Břeclav Region
From Heaven

Kutná Hora Region
From Heaven
Kutná Hora Region
From Heaven

Prachatice Region From Heaven
Die Region Prachatice vom Himmel

Milan Paprčka
a kolektiv

Do you know which town is called the “Carcassonne of Bohemia”, how many unique sgraffito decorations there are on the façade of Litomyšl Castle, and where the historical
border between Bohemia and Moravia is? Lose yourself in daydreaming as you look through unique images captured from an aeroplane, and discover the Svitavy Region
in a brand-new way - from the sky, from the heavens!

Břeclav Region From Heaven

z nebe

HODONÍNSKO Z NEBE

Chrudim Region From Heaven
Teplice Region From Heaven
Die Region Teplice vom Himmel

TEPLICKO Z NEBE

z nebe

Milan Paprčka
a kolektiv

Rokycany Region
From Heaven

Do you know what a region of wine, fruit and folk traditions looks like? How far do the omnipresent vineyards reach? And what is the colour of the unusually tinted local ﬁelds?
This book answers these questions and much more. Don’t hesitate and look at the Břeclav region from a bird’s-eye view!

z nebe

ROKYCANSKO Z NEBE

Víte, jak vypadá kraj vína, ovoce a lidových tradic z nebe? Kam až sahají všudypřítomné vinice? A jakou netradiční barvu mají místní pole?
To vše a mnohem více zjistíte v této knize. Neváhejte a prohlédněte si Břeclavsko očima ptáků!

What does the Tábor Region look like from a bird’s-eye view? It is adorned with glittering bodies of water and meandering rivers.
And what do the ruins of a castle linked to Master Jan Hus look like? This book answers these questions and much more!

z nebe

Milan Paprčka
a kolektiv

PRACHATICKO

Jaké Heaven
pohledy se nabízí pilotům letadel při přeletu nad krajinou Kutnohorska?
Prachatice
Region From
Poznejte stříbrné město a kouzelnou krajinu s památkami z jiné perspektivy. Tak neváhejte a prohlédněte si tento region z nebe!
Die Region Prachatice vom
WhatHimmel
views are oﬀered to aircraft pilots as they ﬂy over the landscape of the Kutná Hora region?

Svitavy Region From Heaven

Tábor Region

Víte, jak vypadá Táborsko z ptačí perspektivy? Zdobí je třpytivé hladiny vodních ploch a proplétajících se řek.
A jak vypadají pozůstatky hradu spojeného s Janem Husem? To vše a mnohem více se dozvíte v této knize!

MĚLNICKO

Milan Paprčka
a kolektiv

PÍSECKO Z NEBE
Pelhřimov Region From Heaven

9 788088 259527

Ústí nad Orlicí Region
From Heaven

VYŠKOVSKO

Navštivte střední Moravu pohledem očima letců a objevujte krásy olomouckého regionu.
Neváhejte a ponořte se do poznávání přírodních a kulturních zajímavostí, které Olomoucko nabízí!
Visit central Moravia as it is seen through the eyes of pilots and discover the splendour of the Olomouc Region.
Do not hesitate to submerge yourself in the exploration of the natural and cultural points of interest that the Olomouc Region has to oﬀer!

PRACHATICKO Z NEBE
9 788088 259572

Vyškov Region
From Heaven

Teplice Region From Heaven

Discover a town of silver and a magical landscape of heritage sites from a diﬀerent perspective. So, do not hesitate to discover the region from the sky, from the heaven!

Milan Paprčka
a kolektiv

9 788088 259442

Jak vypadá moravská krajina Vyškovska z ptačí perspektivy? Kolik je kostelů a kapliček v malebných obcích?
Neváhejte a prolistujte tuto knihu plnou unikátních pohledů, které se naskýtají pilotům letadel.

PELHŘIMOVSKO Z NEBE

z nebe

ISBN 978-80-88259-44-2

What does the Vyškov landscape in Moravia look like from a bird’s-eye view? How many churches and chapels are found in its scenic villages?
Do not hesitate to leaf through this book full of unique views captured by aircraft pilots.

z nebe

Martina Grznárová
Matúš Krajňák
Ivana Krchnavá

Milan Paprčka
Jakub Chovan

Klatovy Region From Heaven
Die Region Klatovy vom Himmel
Milan Paprčka
a kolektiv

9 788088 259558

PELHŘIMOVSKO

Milan Paprčka
Martina Grznárová

Wie sieht die Landschaft rund um Teplice an der tschechischen Grenze vom Himmel aus? In wie vielen Farben erstrahlen die in Herbstfarben gehüllten Wälder? Zögern Sie
nicht und blättern Sie in diesem Buch mit seinen einzigartigen Luftaufnahmen.

Matúš Krajňák
Kamil Glovňa
Martina Grznárová

KLATOVSKO

KLATOVSKO Z NEBE

HAVLÍČKOBRODSKO Z NEBE

Havlíčkův Brod Region
From Heaven

Klatovy Region From Heaven
Die Region Klatovy vom Himmel

z nebe

What does the Teplice region at the border of the country look like from the heavens? How many autumn colours can you find in the woods? Do not hesitate to leaf through
this book full of unique aerial photos.

Jak vypadá region u hranic naší země z ptačí perspektivy? Jaký tvar má Chalupské jezírko? A co jiného nabízí turisticky atraktivní region
při pohledu z nebe? Neváhejte a prolistujte tuto knihu, ve které uvidíte vše a mnohem více.
What does the region near our country‘s border look like from a bird‘s-eye view? What shape is Chalupské Peat Lake? And what else does the attractive region offer when
viewed from the heavens? Feel free to thumb through this book to see all the beautiful scenery.

HODONÍNSKO

Welcome to the beautiful Orlické mountains and its beautiful foothills. The region of Ústí nad Orlicí is presented to you in this book through unique aerial photographs.
So, do not hesitate and discover the region as seen by birds from the sky, from the heaven!

CHRUDIMSKO Z NEBE

Písek Region From Heaven

Česká Lípa Region From Heaven

Benešov Region From Heaven

BENEŠOVSKO Z NEBE

DOMAŽLICKO Z NEBE
Jakub Chovan
Jaromír Vonka

9 788088 259473

Wie sieht diese grenznahe Region aus der Vogelperspektive aus? Welche Form hat der See Chalupské jezírko? Und was anderes bietet die touristisch attraktive Region beim
Blick vom Himmel? Folgen Sie unserer Einladung und blättern Sie in diesem Buch, in dem Sie all das und noch viel mehr zu sehen bekommen.

Milan Paprčka
Martina Grznárová

Pelhřimov Region
From Heaven

Milan Paprčka
Martina Grznárová

9 788088 259398

Milan Paprčka
Jakub Chovan

HAVLÍČKOBRODSKO

Milan Paprčka
Martina Grznárová
Tibor Skalka

Milan Paprčka
Martina Grznárová
Tibor Skalka

Milan Paprčka
Martina Grznárová

ZNOJEMSKO Z NEBE
Milan Paprčka
Bohuš Schwarzbacher

Mělník Region
From Heaven

Discover the basin of rivers, the Vltava and the Labe, while getting to know the area of Mělník as well as its surroundings from an atypical perspective.
This unique book presents the region to you from a bird’s-eye perspective. So, do not hesitate and immerse yourself in the architectural as well as natural beauty of our region.

KYJOVSKO Z NEBE
Milan Paprčka
Martina Grznárová

z nebe

Hodonín Region
From Heaven

Zavítejte do krás Orlických hor a jejich podhůří. Region Orlickoústecka se Vám v této knize představí přostřednictvím unikátních
leteckých snímků. Tak neváhejte a poznejte tento region očima ptáků, z nebe!

z nebe

Milan Paprčka
a kolektiv

Jak vypadá krajina Teplicka, jenž leží u hranic naší republiky z nebe? Kolik barev mají lesy zbarvené podzimem?
Neváhejte a prolistujte tuto knihu plnou unikátních leteckých pohledů.

BENEŠOVSKO

Milan Paprčka
Martina Grznárová

788088 259367

Milan Paprčka
Martina Grznárová

ČESKOLIPSKO Z NEBE

Pilsen Region From Heaven

PLZEŇSKO Z NEBE
9

z nebe

KYJOVSKO

z nebe

9 788088 259534

9 788088 259435

Víte, jak vypadá kraj malebných vesniček a bohaté zeleně, kterému dominuje město rekordů a kuriozit?
Neváhejte a prolistujte tuto knihu plnou unikátních pohledů, které se naskytají pilotům letadel.

Benešov Region
From Heaven

CHRUDIMSKO

Krajinou vína, lidových tradic, přírodních krás a pozoruhodných památek se proleťte při prohlížení této knihy.
Prohlédněte si region Hodonínsko z neobvyklých úhlů, a to z pohledu ptáků, z nebe!

Gloss through this book and you will get to know a region full of wine, folk traditions, natural beauty and historic landmarks.
Explore the Hodonín region from atypical perspectives, from a bird’s-eye perspective and as seen from the sky, from the heaven!

Jakub Chovan
Martina Grznárová

Do you know what a landscape of scenic villages and abundant greenery, dominated by a town of records and curiosities, looks like?
Do not hesitate to leaf through this book full of unique views provided by aircraft pilots.

Jak vypadá region v podhůří Šumavy z nebe? Podařilo se zachytit vodáky sjíždějící řeku Otavu? Neváhejte a prolistujte tuto knihu.
Vše uvidíte z pohledů ptáků a pilotů letadel.

MĚLNICKO Z NEBE

Prostějov Region From Heaven

PROSTĚJOVSKO Z NEBE
Milan Paprčka
Martina Grznárová

Milan Paprčka
Martina Grznárová

9 788088 259350

Kyjov Region
From Heaven

Have you seen Moravian Tuscany yet, which will dazzle any photographer? Or the “Sahara” in the middle of forests?
A region of wine, traditions, cultural and natural phenomena are all presented to you in unique aerial photos. Discover the beauty of the Kyjov region from pilots’ view. You will not regret it…

9 788088 259411

Wie sieht die Region am Fuße des Böhmerwaldes vom Himmel aus? Ist es uns gelungen, die Wassersportler auf der Otava abzulichten? Folgen Sie unserer Einladung und
schmökern Sie in diesem Buch. Alles und noch viel mehr bekommen Sie aus der Sicht der Vögel und Flugzeugpiloten zu sehen.

z nebe

Chrudim Region
From Heaven

z nebe

9 788088 259565

Vydejte se povodím řek Vltavy a Labe a poznejte tak kraj Mělnicka neobvyklým pohledem.
Region se Vám v této unikátní knize představí pohledem ptáků. Neváhejte a ponořte se do architektonických a přírodních krás regionu.

Region vína, tradic, kulturních i přírodních zajímavostí vám tyto skvosty představí v unikátních leteckých snímcích. Objevte krásy Kyjovska z pohledu pilotů letadel. Nebudete litovat…

LIBERECKO Z NEBE
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ČESKOKRUMLOVSKO Z NEBE

Liberec Region From Heaven

Český Krumlov Region
From Heaven

Mladá Boleslav Region
From Heaven

MLADOBOLESLAVSKO Z NEBE
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PROSTĚJOVSKO

Milan Paprčka
Bohuš Schwarzbacher

z nebe

What does the region at the foothills of the Bohemian Forest look like from the sky? Did we succeed in capturing paddlers on the Otava River? Don’t hesitate and flip through
the pages of this book. See all this from a bird’s-eye view captured from the cockpit of an airplane.

TÁBORSKO Z NEBE

Prostějov Region
From Heaven

Viděli jste už Moravské Toskánsko, které nenechá chladným žádného fotografa? Anebo Saharu uprostřed lesů?

z nebe

Jaké pohledy se nabízí pilotům letadel? Tato kniha vám tyto pohledy přiblíží. Nechte se vtáhnout do míst, která uvidíte z úplně jiné perspektivy.

Jakub Chovan
Jaromír Vonka

Havlíčkův Brod Region
From Heaven

What does the region lying in the centre of the Czech Republic look like? It is the birthplace of the Czech writer Karel Havlíček Borovský, it has the largest water-supply
reservoir in the Czech Republic and much more. So come and have a look at the Havlíčkův Brod region from a new perspective. From the sky, from the heaven!

ČESKOLIPSKO

Milan Paprčka
Martina Grznárová

What does the typical Czech landscape of Benešovsko look like from a bird’s-eye view? Have you ever seen Blaník, a mountain shrouded in legend, from above?
Don’t hesitate to look through this book of unique views provided by aircraft pilots.

Víte, jak vypadá region ležící ve středu Česka? Najdete v něm rodiště Karla Havlíčka Borovského, největší vodárenskou nádrž naší
republiky a mnoho dalšího. Neváhejte a prohlédněte si region Havlíčkobrodsko z nové perspektivy. Z nebe!

z nebe

Mělník Region From Heaven

LIBERECKO

OBRÁZEK NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY NESMÍ BÝT NA
PŘEDNÍ STRANĚ OBÁLKY A PŘEDSÁDKÁCH

z nebe

PÍSECKO

Jak vypadá region spjatý s koňmi z ptačí perspektivy? Viděli jste pohled do samého nitra vápenky?
Prohlédněte si kraj protkaný kostely a rozhlednami jinak. Z nebe!
How does the region associated with horses look from a bird’s-eye perspective? Have you ever seen the view inside of a lime kiln?
View this region dotted with churches and lookout towers from a diﬀerent perspective. From the sky, from the heaven!

Česká Lípa Region
From Heaven

Jak vypadá typicky česká krajina Benešovska z ptačí perspektivy? Viděli jste již pověstmi opředenou horu Blaník z výšky?
Domažlice
Region aFrom
Heaven
Neváhejte
prolistujte
tuto knihu plnou unikátních pohledů, které se naskytají pilotům letadel.
Die Region Domažlice vom Himmel

What does this region close to the state border look like from a bird’s-eye view? How many colours adorn the local meadows and fields? A landscape interwoven
with water surfaces is now presented from the view of a cockpit.

Wie sieht diese grenznahe Region aus der Vogelperspektive aus? In welchen Farben präsentieren sich die hiesigen Wiesen und Felder? Der Landstrich, der sich durch
die zahlreichen Wasserflächen auszeichnet, stellt sich Ihnen nun auch aus der Luft vor.

ZNOJEMSKO

Znojmo Region
From Heaven

Southern Plzeň Region From Heaven

Liberec Region
From Heaven

Region pod legendárním Ještědem, zelený a hornatý. Teď máte možnost poznat ho pohledem dosud nevídaným. Z nebe!

The region below the legendary Ještěd, green and mountainous. Now you have the opportunity to get to know it with a view that you have never experienced before. From the sky!

What kinds of views do plane pilots have? This book will familiarize you with them. Explore places that you can see from a completely diﬀerent perspective.
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Martina Grznárová

Znojmo Region
From Heaven

Milan Paprčka
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Kyjov Region From Heaven

Český Krumlov Region
From Heaven

Come and discover one of the most beautiful regions of the Czech Republic as seen by a pilot of a small plane. Fly over the historic town of Český Krumlov, against the flow of the Vltava
river to its sources and climb from the blue surface of Lipno lake all the way to the ridges of Šumava.

9 788088 259299
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OBRÁZEK NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY NESMÍ BÝT NA
PŘEDNÍ STRANĚ OBÁLKY A PŘEDSÁDKÁCH

Objevte jeden z nejkrásnějších krajů České republiky pohledem pilota malého letadla. Leťte s ním nad historickým Českým Krumlovem, proti proudu Vltavy až k jejím
pramenům a vystoupejte od modré hladiny Lipna až nad hřeben Šumavy.

go as one of the first in the Czech Republic. In honour of the legendary aviator Metoděj Vlach, we decided to show the area
to you in detail from a pilot’s perspective.

JIŽNÍ PLZEŇSKO

The beautiful nature and monuments of the Znojmo region are now presented in a way that they’ve never been presented.

Milan Paprčka
Martina Grznárová
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Milan Paprčka
a kolektiv

OPAVSKO

Milan Paprčka
a kolektiv

Nádherná příroda a památky Znojemska se nyní představují pohledem dosud nepoznaným.

z nebe

9 788088 259404

Tábor Region From Heaven

How does a herd of bison look from a plane? How would girls from Nepomuk look for “Black Barons” if they could ﬂ y? How many towers does the Žinkovy château have?
Are you unaware? Then immerse yourself in this book. You will ﬁnd out not only the answers to these questions but much more as well.

Mladá Boleslav Region
From Heaven

ety jako jeden z prvních v Čechách. Na počest legendárního aviatika Metoděje Vlacha jsme se rozhodli ukázat
ho do posledního detailu pohledem pilotů letadel.

Southern Plzeň Region
From Heaven

Jak vypadá stádo bizonů z letadla? Jak by se jevily „Černým baronům“ dívky z Nepomuku, kdyby uměli létat? Kolik věžiček má zámek Žinkovy?
Nevíte? Tak se ponořte do této knihy. Zjistíte nejen to, ale i mnohem víc.

z nebe

OBRÁZEK NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY NESMÍ BÝT NA
PŘEDNÍ STRANĚ OBÁLKY A PŘEDSÁDKÁCH

Jak vypadá kraj blízko státních hranic z ptačí perspektivy? Do kolika barev jsou zahaleny místní louky a pole? Kraj protkaný vodními plochami
se nyní představuje pohledy pilotů letadel.

z nebe

9 788088 259459
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KROMĚŘÍŽSKO

KROMĚŘÍŽSKO Z NEBE
Milan Paprčka
a kolektiv
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OBRÁZEK NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY NESMÍ BÝT NA
PŘEDNÍ STRANĚ OBÁLKY A PŘEDSÁDKÁCH

JIŽNÍ PLZEŇSKO Z NEBE

Kroměříž Region From Heaven

look from a height? What colour dominates the Kroměříž area in the spring? This book will reveal it to you.

Milan Paprčka
a kolektiv

Milan Paprčka
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Domažlice Region From Heaven
Die Region Domažlice vom Himmel

Who would sometimes like to see places from a bird’s-eye perspective? In this book, we are offering you views which so far have been familiar only to aircraft pilots and birds
flying in the sky. Explore places that you can see from a completely different perspective. You will not regret it!

OPAVSKO Z NEBE

Jindřichův Hradec Region From Heaven
Region Jindřichův Hradec aus der Vogelperspektive

z nebe

JINDŘICHOHRADECKO Z NEBE
Milan Paprčka
a kolektiv

Kroměříž Region
From Heaven

á Hostýn z výšky? Jaká barva dominuje Kroměřížsku na jaře? Tato kniha vám to prozradí.

Opava Region
From Heaven

Kdo někdy nechtěl vidět místa z ptačí perspektivy? V této knize vám nabídneme pohledy, které byly dodnes blízké pouze pilotům letadel a ptákům, kroužícím po obloze.
Nechte se vtáhnout do míst, která uvidíte z úplně jiné perpsektivy. Nebudete litovat!

JINDŘICHOHRADECKO

Opava Region
From Heaven

Jindřichův Hradec Region From Heaven
Region Jindřichův Hradec aus der Vogelperspektive

Es ist immer wieder faszinierend, Orte aus der Vogelperspektive zu betrachten. Lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie die Aussicht auf Jindřichův Hradec - die märchenhafte Region
von Böhmisch Kanada und der Wasserﬂächen.

Milan Paprčka
Matúš Krajňák
Martina Grznárová

Kdo někdy nechtěl vidět místa z ptačí perspektivy? Nechte se vtáhnout a vychutnejte si pohled na Jindřichohradecko – pohádkový region České Kanady a vodních ploch.
Who would sometimes like to see places from a bird’s-eye perspective? Immerse yourself and enjoy the view of the Jindřichův Hradec area, the fairy-tale region of Czech Canada and bodies of water.

Milan Paprčka
Jaromír Vonka

9 788088 259381

Písek Region
From Heaven

Viděli jste rodiště Mikoláše Alše či majestátní zámek u vodní hladiny z výšky? Víte, jak vypadá nejvyšší most Česka? Kraj protkaný vodními
plochami se nyní představuje z nové perspektivy. Z nebe!
Have you seen the birthplace of Mikoláš Aleš or the majestic chateau by the water surface from a height? Do you know what the highest bridge in the Czech Republic looks
like? A region dotted with bodies of water is now presented from a new perspective. From the sky, from the heaven!

Jakub Chovan
Martina Grznárová

z nebe

Matúš Krajňák
Kamil Glovňa
Martina Grznárová

Pilsen Region

Proleťte se nad regionem, kde nabíral inspiraci Karel Hynek Mácha. Tento region plný přírodních i kulturních atrakcí poznáte z úplně jiné
perspektivy. Z pohledu očima ptáků, z nebe!
Fly above the region which served as an inspiration for Karel Hynek Mácha.You can get to know this region full of natural and cultural attractions from a completely
diﬀerent perspective.From a bird’s-eye view, from heaven!

Milan Paprčka
a kolektiv

Jak vypadá pivovarské město a rodiště známého cestovatele Miroslava Zikmunda z ptačí perspektivy? Má symbol štěstí tvořený silničním
uzlem čtyři lístky? Kolik cípů má hvězda věznice v Plzni? Tak neváhejte a prolistujte tuto knihu. Vše a mnohem více se dozvíte v unikátních
snímcích z pohledu pilotů letadel.
What does this brewery city, the birthplace of renowned traveller Miroslav Zikmund, look like from a bird‘s eye view? Does a symbol of fortune created by the highway
junction have four leaves? How many points does the star-shaped prison in Pilsen have? So, what are you waiting for? Flip through this book to find out! Learn everything
you need to know and more through the book’s unique pictures taken from the point of view of aircraft pilots.

Bohuš Schwarzbacher
Martina Grznárová
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Jihlava Region
From Heaven

Víte, které město je nazýváno „Jezerní růží“, kde najdete druhý nejdelší labyrint podzemních chodeb, největší barokní chrám nebo místo,
kde byl zastřelen poslední vlk na Vysočině? Prolistujte touto knihou a dozvíte se vše, co jste ještě o Jihlavsku nevěděli.

ISBN: 978-80-88259-69-5

Nejvíce leteckých knih v ČR

9 788088 259695
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JIHLAVSKO Z NEBE

Jihlava Region From Heaven

Do you know which town is called “the Lakeside Rose”, where you will find the second longest labyrinth of underground passages in the country, the largest Baroque church
and the place where the last wolf in Vysočina was shot? Browse through this book and find out everything that you don’t know about the Jihlava region.
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JIHLAVSKO

z nebe

