MLADÁ FRONTA DNES ❘ pátek 24. 4. 2015

Brněnská 71
586 01 Jihlava
tel.: 516 202 110
redji@mfdnes.cz

B3

Vysočina

Předplatné
a distribuce: 225 555 522
Inzerce: 564 606 313

NEJ hezčí výhledy na Vysočině
Přemýšlíte o tom, kam
se vypravíte na jarní
výlet do přírody? Jednou z možností jsou
návštěvy rozhleden
i výšlapy na kopce. Odměnou vám bude krásný výhled do krajiny.
Několik tipů na výlet
nabízí dnešní díl seriálu MF DNES o krajských zajímavostech.

NEJ lepší výhled z hradu
Třicet metrů vysoká věž Samson na
hradu Lipnice je vyhledávaná turisty právě kvůli krásnému výhledu
do krajiny. Z ochozu lidé uvidí
nejen města a vesničky v blízkém

Kouzla pod pokličkou, takový je název komponovaného pořadu pro
děti všech věkových kategorií. Kluci a děvčata se mohou těšit na čarodějnici a její létající koště, čaroděje
popletu, veselá kouzla Růžového
pantera, létající kouli i mizející
kostku. Program začíná v sobotu
v 15 hodin ve Společenském domě
ve Světlé nad Sázavou. (ilm)

Na Chaloupkách
oslaví Den Země
Den Země si připomene v neděli
i centrum ekologické výchovy Chaloupky v Kněžicích. A protože akce
bude tematicky zaměřená na dopravu, mohou si návštěvníci vyzkoušet jízdu na elektrokole, odrážedlech či absolvovat závod na horském kole. Pro děti budou připravené dílny, jako lesní trolejbus, letadlová stopa, přívoz či vláčkodráha. A každý, kdo přinese do Chaloupek staré kolo a věnuje jej ve
prospěch sbírky pro Afriku, bude
mít vstup zdarma. Program potrvá
od 10 do 17 hodin. Více informací
je na www.chaloupky.cz. (ilm)

VYSOČINA Nejkrásnější pohled na
svět je prý ze sedla koně. Letci a aviatici zase nedají dopustit na výhled
z kokpitu letadla, z koše horkovzdušného balonu či při seskoku
padákem. Horolezci mnohdy riskují život, aby se z vrcholu hory mohli
podívat dolů do údolí a na okolní vrcholy.
A ti méně odvážní musí vzít zavděk výhledem z některé rozhledny, věže či vyhlídkového místa.
„Pro mě jsou nejkrásnější výhledy z horkovzdušného balonu. To
mohu vřele doporučit každému,
kdo bude mít možnost to vyzkoušet. Ale kolikrát stačí vyjít na lesní
mýtinu nebo zastavit s autem na silnici a je také na co koukat,“ vzkazuje Marek Buš, kastelán zámku v Náměšti nad Oslavou.
Například u obce Olšinky nedaleko Golčova Jeníkova jsou za dobrých podmínek viditelné vzdálené
vrcholky Krkonoš.
Kde jsou na Vysočině nejkrásnější
výhledy do krajiny, se pokusila
zmapovat redakce MF DNES. A jaká
jsou ta vaše oblíbená místa? Klidně
nám o nich napište na e-mailovou
adresu redji@mfdnes.cz.

NEJ vyšší vrchol Žďárska
Krásný pohled do okolí, a za dobré
viditelnosti až na Králický Sněžník
a Krkonoše, nabízí nejvyšší vrchol
Žďárských vrchů a druhý nejvyšší
vrchol Vysočiny – skalní útvar Devět skal. Na vrchol lze dobře vystoupat, cesta je částečně jištěná řetězy.
Devět skal je častým cílem turistů.
Pokud si chcete užít vyhlídku na
okolní lesy a kopce v poklidu, využijte k návštěvě brzké ráno či podvečer.
Žďárské vrchy jsou obecně místem krásných výhledů. Stačí se při
procházkách zastavit téměř kdekoliv a kochat se. Skvělé výhledy ve
Žďárských vrších slibuje například
kopec Bořina, Pasecká skála, Prosička, Metodka či Malinská skála.

Kouzla vzniknou
pod pokličkou

Tip na odpoledne

Ilona Zelníčková
spolupracovnice MF DNES

NEJ krásnější výhled
Nejkrásnější vyhlídkové místo na
Českomoravskou vrchovinu je
podle mnohých na Luckém vrchu,
739 metrů nad mořem u obce Telecí poblíž Poličky. Sice tento odlesněný vrchol spadá už pod Pardubický kraj, ale leží to hned za hranicí
Kraje Vysočina. Ostatně i chata na
Luckém vrchu se prezentuje jako
„jediná prvorepubliková horská
chata na Vysočině“.
O nádherné vyhlídce psaly již Lidové noviny v roce 1941: „Rozhled
s vrcholu jest jedinečný a pod ním,
vklíněna do kraje lesa, vyhlédá
nová, útulná chata. Okolí chaty je
kopcovité a romantické. Lze spatřiti panorama Vysočiny a také Orlických hor, Jeseníků, ba i Krkonoše
i Sněžku můžete za dobré viditelnosti obdivovati…“
Dobře pozorovatelný je z tohoto
místa zvláště Králický Sněžník, vidět bývá i Praděd a celý masiv Jeseníků.

Tip na jednu hodinu

Tip na celý den

Na náměstí bude
německá sanitka
i četnické auto

Rozhledny i věž hradu Krásný pohled na vysočinskou přírodu nabízí například věž Samson na hradě Lipnice (na snímku nahoře vyvěšuje vlajku kastelán
Marek Hanzlík). Pozadu ovšem nezůstávají ani rozhledny. Na snímcích dole jsou vyhlídky Mařenka, Karasín, Gloriet a Babylon. 5x foto: Archiv MAFRA
okolí. „Zvláště krásný je pohled
směrem ke Žďáru nad Sázavou. Za
dobrého počasí bývá vidět samotný
Žďár, dále pak celý hřeben Žďárských vrchů a Železné hory. Pokud
je opravdu dobrá viditelnost, bývají vidět i Krkonoše,“ popisuje vyhlídku z ochozu věže kastelán Marek Hanzlík.
NEJ zajímavější rozhledny
Hned dva tipy na nejkrásnější rozhlednu s krásným výhledem má Pavel Gejdoš, místopředseda Klubu
přátel rozhleden. Obě se nacházejí
na Třebíčsku – Mařenka a Babylon.
„U obou se spojila nádherná architektura s krásným rozhledem,“ vysvětluje Gejdoš svůj výběr.
Mařenka je poměrně nová rozhledna s kruhovým rozhledem. Najdeme ji u obce Štěměchy. Mohou
odtud být vidět i vrcholky Alp. Kamenná rozhledna Babylon se řadí
naopak k jedněm z nejstarších
v Česku. Nabízí výhled na Pavlovské vrchy, vidět je Jaderná elektrárna Dukovany, Českomoravská vrchovina a při dobré viditelnosti
jsou vidět i Alpy a Bílé Karpaty.
Dalším tipem je pak rozhledna Pípalka na Křemešníku. Z ní mají turisté jako na dlani například poutní
kostel Nejsvětější trojice. Vidět je
třeba i Javořice, Lipnice či zřícenina hradu Orlík.
NEJ poutavější skalní věže
Dalo by se předpokládat, že nejhezčí výhled v kraji bude z nejvyššího
vrcholu Vysočiny – Javořice.
Ovšem na vrcholu se tyčí jen televizní vysílač a okolí je hustě zarostlé stromy. Mnohem krásnější výhledy nabízí nedaleká Míchova skála
nad Řásnou. Je tvořena dvěma skalními věžemi, které ční do výšky třinácti metrů. Z vrcholu je vidět Javořice, Telč, Velký pařezitý rybník
i stožáry větrných elektráren v Pavlově.

Fakta
Seriál MF DNES
o krajských zajímavostech
Každý pátek vychází v regionální
příloze MF DNES pro Vysočinu
nový díl seriálu krajských NEJ.
V něm vám týden co týden přinášíme přehled společenských, přírodních, historických, sportovních či vědeckých rekordů, tipů
a zajímavostí. Dnes se dočtete
o nejkrásnějších vyhlídkách na Vysočině. V dalších dílech seriálu se
dovíte třeba o nejhlubších místech
v regionu, největších vynálezcích či
nejslavnějších vojácích z Vysočiny.
NEJ hezčí pohled na řeku
Jeden z neopakovatelných zážitků
čeká na turisty na Mohelenské hadcové stepi. Z terénní hrany na okraji stepi se otevírá nádherný výhled
nejenom na step, ale i dolů do hlubokého údolí, kde meandruje řeka
Jihlava. Při dalším pohledu můžete
spatřit mohelenskou vodní nádrž
s betonovou hrází a na protějším
svahu se v kontrastu s jedinečnou
krajinou do výšky pnou chladící
věže Jaderné elektrárny Dukovany.
NEJ větší kaňon
Hned několik překrásných vyhlídkových míst nabízí zelená turistická trasa nad řekou Oslavou. Jednou
z nich je novogotický altán Gloriet,
který poskytuje vyhlídku na boční
strž zvanou Divoká rokle. Oslava si
v tomto hluboce zaříznutém údolí
dramaticky razí cestu. Ta lokalita
má v podstatě ráz kaňonu.
A za prohlédnutí stojí i samotný
altán. „Postavený byl v roce 1830
na popud majitele panství a nedalekého zámečku na Vlčím kopci, Jindřicha Viléma III. Haugwitze. S rodem Haugwitzů je spojená i další vyhlídka – rozhledna Babylon,“ poznamenal kastelán Marek Buš.

Stavbu nové rozhledny
komplikuje silný vítr
VELKÉ MEZIŘÍČÍ Výšku 36 metrů
a 160 schodů bude mít nejnovější
rozhledna na Vysočině. Vzniká na
Fajtově kopci u Velkého Meziříčí.
„Výstavbu nám komplikuje silný
vítr, který nás nutí kvůli bezpečnosti přerušovat práce. Podobně nás
zpomalilo počasí kolem Velikonoc.
Předpokládám, že rozhlednu slavnostně otevřeme na konci května,“
odhadl předseda velkomeziříčské-

ho Ski klubu Jiří Novotný. Montéři
pomocí jeřábu prozatím sestavili
rozhlednu do výšky šestnácti metrů. Konstrukce je ze svařovaných
dílů – první měří dvanáct metrů,
další jsou šestimetrové.
Klub vybírá peníze na rozhlednu
prostřednictvím sbírky, kdy si každá z dárců může zaplatit určitý
schod. „Už jsme prodali více než
130 schodů,“ podotkl Novotný. (tb)

Výročí konce 2. světové války si
v sobotu připomenou ve Žďáře nad
Sázavou. Zahájeny tam budou
hned tři tematické výstavy a na náměstí Republiky odpoledne navíc
odstartuje speciální program. Regionální muzeum v Tvrzi zpřístupní
rovnou dvě expozice. Tou první je
výstava modelů letadel, tanků
a obrněných vozidel. K vidění budou i makety výstroje a repliky vojenských uniforem. Druhá výstava
mapuje prostřednictvím fotografií
tragické květnové události roku
1945 ve Žďáru. Třetí výstavu najdou zájemci ve vestibulu Městského divadla. Ta zase přibližuje život
za protektorátu. Od 13 hodin bude
na náměstí Republiky připraven
speciální program. „Veterán Tatra
klub z Bystřice nad Pernštejnem vystaví originály civilních historických vozů značky Tatra, chybět nebude ani německá vojenská sanitka nebo vůz čínské armády ze
30. let a četnické auto Tatra 57B,“
popisuje historik Miloslav Lopaur.
Až do 17 hodin bude k vidění také
současné vojenské nákladní auto
s vojáky v plné zbroji, kteří zájemce seznámí se současným vybavením české armády. (ilm, bar)

INZERCE

Nejhezčí výhled na Jihlavu
je z vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba a Brány Matky Boží
www.visitjihlava.eu

