
21. Evropská rozvodnice

Žďárské vrchy jsou prameništěm několika našich význam-
ných českých a moravských řek. Evropská rozvodnice, kte-
rá prochází hřebeny Žďárských vrchů, odděluje povodí Se-
verního a Černého moře. Severovýchodní část (asi 54 %) je 
odvodňována řekami Chrudimkou, Sázavou a Doubravou 
do Severního moře a jihovýchodní část (asi 46 %) řekami 
Svratkou a Oslavou do Černého moře. Lokalita U Sražené 
vody, která leží na evropské rozvodnici v blízkosti vrcholu 
Žákovy hory, spojuje umělou strouhou vody obou úmoří. 

22. Naučná stezka Metodka

Okružní naučná stezka vede po vrstevnici kolem vrchu 
Metodka (788 m). Na stezce dlouhé 3,5 km můžete obdi-
vovat lidovou architekturu, přírodní krásy a daleké výhle-
dy, dozvíte se o zdejší partyzánské činnosti za II. světové 
války i o tajemném pádu meteoritu. Ze stezky vede žlutě 
značená turistická trasa na vrchol, ze kterého můžete za 
dobré viditelnosti spatřit vrcholky Orlických hor, Kralické-
ho Sněžníku a dokonce i Praděd.

23. Naučná stezka Žákova hora

Na vrcholu Žákovy hory se nachází geodetický bod pro 
měření nadmořských výšek, přesného tvaru země a pohybů 
zemské kůry. Na úbočí kopce se zachoval ojedinělý jedlobu-
činový prales, který je od roku 1933 chráněn jako národní 
přírodní rezervace. Naučná stezka s 10 zastaveními dlouhá 
2,5 km vede po okraji rezervace.

24. Naučná stezka Velké Dářko

Stezka prochází národními přírodními rezervacemi Rado-
stínské rašeliniště a Dářko, které tvoří nejrozsáhlejší rašelini-
ště Českomoravské vrchoviny. Východiskem stezky je brána 
bývalé obory Kinských v Karlově. Stezka je dlouhá 12 km 
a má 12 zastavení.

25. Putování za sochami 

Autorem betonových soch je žďárský malíř, sochař a cesto-
vatel Michal Olšiak. Během několika let začlenil do krajiny 
CHKO Žďárských vrchů sochy Mamuta (A), Koně s povo-
zem (B), Hamroně (C), Mamlase (D), Raka (E), Hrochů (F), 
Želvy (G), Výra (H), sv. Floriana (I), Hraniční kámen mezi 
Čechami a Moravou se sochou Orlice na moravském úze-
mí a sochou Lva na české straně. (J), Pohádkový strom (K) 
a Rozcestník (L), Krbový mužík (M), Charlie Chaplin (N), 
Hejkal (O), Houby (P), Káně (Q), Zubr (R)

26. Volnočasový areál Pilák

Moderní relaxační areál nabízí řadu hracích prvků nejen pro 
děti, lanovou dráhu, minigolf, plážové hřiště, fitPark, Disc-
Golf park a mnoho dalších atrakcí. V místě je zajištěno par-
kování, občerstvení, půjčovna sportovních potřeb, sociální 
zařízení. V horkých dnech můžete ke koupání využít Pilskou 
vodní nádrž, která je součástí areálu. Ten je celý bezbariéro-
vě přístupný. Tel.: 739 726 412, www.pilak.cz.

27. Pohádková vesnička Podlesíčko

Pohádková vesnička se nachází za hotelovým komplexem 
Podlesí. V chaloupkách se můžete ubytovat, jen tak si je pro-
hlédnout, ale také využít komentovaných prohlídek s pohád-
kovými bytostmi. Aktuální program najdete na stránkách: 
http://www.pohadkova-vesnicka.cz/.

28. Salon Expres Vagon 

Přírodní dětský areál leží v Polničce na červené turistické znač-
ce vedoucí k Velkému Dářku. Najdete zde zahradní železnici, 
dětské hřiště, koutek se zvířaty i výletní restauraci. Areál je 
otevřen od června do srpna celý týden  10–20 h, v dubnu, 
květnu a září pouze odpoledne od 14 h a atrakce jen o ví-
kendech – vláček každý den – min. 10 osob; tel. 776 310 933, 
www.vagonpolnicka.cz.

29. Hrající orchestrion v Hostinci na Veselíčku

Jeden z posledních hrajících orchestrionů, který byl 
vyroben ve Vídni před rokem 1850. Tel. 608 630 613, 
737 448 068; www.orchestrionveselicko.cz

30. Poutní kostel ve Slavkovicích

Poutní kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny patří k nejmladším du-
chovním stavbám na Vysočině. Vznikl podle návrhu architekta Ludvíka Kol-
ka. Hlavní poutě se tu konají na svátek Božího milosrdenství a sv. Faustyny. 
Menší poutě potom každou třetí sobotu v měsíci. Na kostel navazuje kří-
žová cesta s patnácti zastaveními. www.slavkovice.cz 

31. Městské muzeum Svratka 

Muzeum návštěvníkům ukáže ulice městečka za doby I. republiky 
s krámky a dílnami – ševcovskou dílnu, dílnu krejčího a kožešníka, 
výrobu lyží, dílnu klempíře a hrnčíře i koloniál, ale i prodejna Jednoty 
ze 70. let 20. století. K vidění jsou i obrazy malířů z Vysočiny. Mu-
zeum je otevřeno v červenci a srpnu od úterý do neděle 10–12 a 13–
16 h, v dubnu až červnu a září a říjnu v neděli 13-16 h. Mimo otevírací 
dobu po předchozí domluvě, tel. 777 224 205, www.svratka.cz. 

32. Malé muzeum malých motocyklů 

V soukromém muzeu v Bystřici nad Pernštejnem najdete moto-
cykly zahraniční i domácí výroby. Tel. 566 552 789, 603 506 442. 
V Bystřici nad Pernštejnem můžete v bývalém lihovaru navštívit 
i Depozit – Museum veteránů Tatra. K vidění zde jsou veterá-
ny nákladní i vojenské, šlapací autíčka i hračky. Tel. 777 206 442; 
www.malirstvi.jihlavsko.com/21900/muzea/.

33. Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou

Expozice muzea přináší průřez historií zámku, který založil řád Cisterciáků. Díky nejmodernějším tech-
nologiím se zde stanete součástí historických příběhů a událostí. Otevírací doba: 1. květen – 30. září pon-
dělí–neděle: 9.00–18.00; 1. říjen – 30. duben úterý–neděle: 9.00–17.00 pondělí: zavřeno, tel. 602 565 309, 
http://www.zamekzdar.cz/

34. Vírská přehrada

Přehrada byla postavena v 50. letech 20. století na řece Svratce 
u obce Vír. Při její stavbě byly zatopeny obce Chudobín a Ko-
rouhvice. Výška hráze je 71 m, délka 300 m. Přehrada slouží jako 
zásobárna pitné vody pro Brno i jako vodní elektrárna. 

35. Šiklův mlýn 

V největším přírodním zábavním areálu v ČR najdete westerno-
vé městečko, půjčovnu kostýmů, military a off-road zónu, leti-
ště, koupaliště, kemp i hotel. Areál je otevřen v červenci a srp-
nu nonstop, pondělí otevřeno bez programu. Tel. 566 567 400, 
www.sikland.cz. 

36. Strašidelný zámek Draxmoor      

Strašidla, sklepení, středověké tržiště, fotopark i 3D kino najdete 
v bývalé zámecké sýpce. Otevřeno je od 30. 4. do 26. 6. soboty 
a neděle 10.00–17.00, 2. 7. – 4. 9. pondělí 9.30–18.00, úterý–
čtvrtek 9.30–19.00, pátek–sobota 9.30–20.00, neděle 9.30–17.00. 
Tel. 566 567 400.  

37. Peklo Čertovina

Třípatrová budova ve tvaru obrácené lodi v sobě ukrývá pekelné atrakce nejen pro děti. Je jedinou 
atrakcí svého druhu v ČR. Labyrint chodeb, jeskyní a temných zákoutí má celkem pět pater. Nejnižší 
je dvanáct metrů pod úrovní terénu. Aktuální otevírací dobu a ceník najdete na webových stránkách 
http://www.peklocertovina.cz/. Rezervace na tel.: 468 005 005.

38. Polička

Královské věnné město, které v r. 1265 založil král Přemysl Ota-
kar II. Ve věži kostela sv. Jakuba je přístupná světnička, kde se 
v r. 1890 narodil světoznámý hudební skladatel Bohuslav Marti-
nů. Unikátní je také prstenec městského opevnění s 19 půlválco-
vými baštami, který dosahuje délky 1 220 m a patří k nejzacho-
valejším ve střední Evropě. Tel. 461 724 326, www.policka.org.

39. Hrad Svojanov

Hrad založil kolem r. 1265 král Přemysl Otakar II. k ochraně 
Trstenické stezky. V létě zde probíhají zajímavé kulturní akce. 
Hrad nabízí také ubytování. Hrad je otevřen v červenci a srpnu 
denně 9-18 h, v dubnu, květnu a říjnu denně kromě pondělí od 
9-17 h, v červnu a září denně včetně pondělí 9-17 h, v březnu 
a listopadu o víkendech a státních svátcích 10-17 h, v prosinci do 
15.2. a o víkendech 10-17 h. Poslední prohlídka je hodinu před 
koncem otevírací doby. Tel. 461 744 124, www.svojanov.cz.

40. Veselý kopec

Skanzen lidových staveb a řemesel na Veselém kopci představuje 
historický obraz lidových obydlí, která zapadají do zdejší drsné, 
avšak zároveň krásné podhorské krajiny. Skanzen je zaměřen na 
zachování a připomenutí lidových řemesel (tkalcovství, plátenic-
tví, hrnčířství, pilníkářství aj.), která zde byla důležitým zdrojem 
obživy. Otevřeno je v červenci a srpnu v úterý až neděli 9–18 h, 
v květnu a červnu v úterý až neděli 9–17 h, v dubnu, září a říjnu 
v úterý až neděli 9–16 h. Poslední prohlídka s průvodcem je ho-
dinu před koncem otevírací doby. Tel. 469 326 415, 469 333 175, 
www.nmvp.cz.

41. Památková rezervace Betlém

Ojedinělý soubor převážně roubených staveb přímo v centru měs-
ta Hlinska. Na pravém břehu řeky Chrudimky vznikaly od polo-
viny 18. století příbytky drobných řemeslníků, především hrnčí-
řů a tkalců. Tel. 469 326 415, 469 311 429, www.nmvp.cz.

42. Eden – centrum zelených vědomostí 

Interaktivní ekologické centrum vzniklo v Bystřici nad Pernštejnem z bývalého statku Mitrovských.  
Navštívit zde můžete například panské bydlení, horáckou vesnici, zelenou lékárnu, pivovar nebo si 
vyzkoušet workshop. Součástí centra je i farma Eden s jízdárnou a možností zakoupení produktů... 
Tel. 566 788 400, http://www.centrumeden.cz 

43. Santiniho vysočinské květy

V r. 1705 byl zvolen opatem cisterciáckého kláštera ve Žďáře 
nad Sázavou Václav Vejmluva. Za jeho vedení v letech 1705–1738 
zažíval žďárský klášter období největšího rozkvětu. Opat Vejmluva 
se poprvé setkal s Janem Blažejem Santinim-Aichelem (1677–1723) 
v roce 1706. Od této doby se datuje jejich intenzivní spolupráce, 
která trvala 17 let až do Santiniho smrti. Během těchto let vznikla 
více než desítka vynikajících staveb: kostel sv. Petra a Pavla v Horní 
Bobrové (A), kostel Navštívení Panny Marie v Obyčtově (B), kláš-
terní zájezdní hostinec v Ostrově nad Oslavou (C), kostel sv. Václa-
va ve Zvoli (D), dolní hřbitov (E) a hospodářský dvůr Lyra ve Žďá-
ře nad Sázavou (F).

44. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 

Na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou je vrcholné dílo čes-
ké barokní gotiky. Projekt vznikl velice rychle, patrně mezi 
dubnem a srpnem r. 1719. Základní myšlenka Václava Vejmlu-
vy byla Santinim rozpracována do konečné výtvarné podoby. 
Stavba byla postavena v letech 1719–1722 a opakuje se v ní 
symbolika čísel a tvarosloví. Sám kostel je postaven na půdo-
rysu pěticípé hvězdy, což je symbol nejen pěti ran Kristových, 
ale také pěti hvězd mučedníka sv. Jana Nepomuckého. Tato 
unikátní stavba je od r. 1994 zapsána do seznamu světové-
ho dědictví UNESCO. Prohlídky s průvodcem v dubnu a říj-
nu o víkendech a svátcích 9–17 h, květen–září  od úterý do 
neděle a o svátcích 9–17 h, poslední prohlídka je v 16.30 h. 
Tel. 724 758 993, www.zamekzdar.cz, www.zelena-hora.eu. 

45. Pernštejn

Bývalé rodové sídlo pánů z Pernštejna představuje jeden z našich nejmo-
hutnějších hradů se vzácně dochovanou goticko-renesanční architektu-
rou. Hrad byl vybudován jako nedobytná pevnost posazená na vysokém 
skalním ostrohu nad říčkou Nedvědičkou. Je obklopen promyšlenou 
soustavou mohutných hradeb, příkopů a obranných věží. Hrad nebyl 
nikdy dobyt a nepodlehl ani obléhání Švédů během třicetileté války. 
Hrad je otevřen v dubnu a říjnu o víkendech a svátcích 9–15 h, v květ-
nu, červnu a září denně mimo pondělí 9-16 h, v červenci a srpnu denně 
mimo pondělí 9–17 h. Tel. 566 566 101, www.hrad-pernstejn.eu. 

46. Vítochovský kostelík

Na vrcholku holého kopce u Vítochova se již z dálky vyjímá za-
chovalý raně gotický kostelík sv. Archanděla Michaela z počátku 
13. stol. Kostelík s přilehlým hřbitovem je obehnán masivní kamen-
nou zdí, která ještě více podtrhuje mystickou atmosféru tohoto 
místa. Na svátek sv. Cyrila a Metoděje se zde pravidelně koná pouť.

47. Zříceniny strážních hradů v horním povodí Svratky

47A Dalečín vybudovali v roce 1358 páni z Pernštejna. V poz-
dějších dobách hrad sloužil jako sídlo loupeživých rytířů, 
proto byl v roce 1519 zbořen. www.obecdalecin.cz.

47B Zubštejn patřil k nejstarším hradům na Moravě, založili jej 
páni z Medlova zřejmě kolem roku 1200. Již od 16. stol. 
hrad postupně chátral. Z hradu se zachovala část obytné 
věže, hradního paláce a několik částí hradeb. K vidění jsou 
repliky obléhacích strojů.   

47C Z raně gotického hradu Pyšolec, který pochází ze 13. stol., 
se zachovaly zbytky hradeb, hradního paláce a torzo mohutné válcové věže.  

47D Raně gotický hrad Aušperk založili páni z Pernštejna ve 13. stol. Zachovaly se zbytky opevnění 
a torzo válcové věže. 

48. Rozhledny

48A Rozhledna Rosička je postavena na vrcholu stejnojmenného kopce 
(645 m). Vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 24 m. Kolem roz-
hledny vede Posázavská cyklotrasa č. 19. 

48B Rozhledna Karasín je novou přirozenou dominantou okolí Bystřice 
nad Pernštejnem. Stojí na okraji obce v nadmořské výšce 704 m 
a dostanete se k ní pěšky, na kole i autem. Ochoz je ve výšce 25 m. 
Tel.: 605 259 392, www.karasin.cz.

48C Na nejvyšším vrcholu přírodního parku Svratecká hornatina Horní 
les (774 m) stojí rozhledna s celkovou výškou 60 m. Vystoupíte-li 
po kruhovém schodišti na ochoz, ocitnete se nejen 38 m nad zemí, 
ale zároveň  803 m nad mořem. K rozhledně vede modrá a červená 
pěší turistická značka. 

   
49. Sklářské hutě  

49A Sklárna Karlov vyrábí ručně tvarované barevné hutnické sklo. 
Ve sklárně je možné navštívit výrobu, vzorkovnu a podnikovou 
prodejnu. Kontakt: tel. 566 659 152, www.ags-svoboda.cz.

49B Sklářská huť Glass Art Princ se zaměřuje na tradiční české sklářské 
výrobky. Prohlídky jsou možné po skupinkách 8 osob po předcho-
zí telefonické domluvě. Huť najdete ve Žďáře nad Sázavou v ulici 
Nábřežní 8. Tel. 566 620 121, www.princglass.com.

50. Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou

Kolonizace Novoměstska a Žďárska je spojena s těžbou a zpra-
cováním železné rudy. Ve šlakhamru v Hamrech se zpracovávalo 
železo od 14. do 17. stol., poté až do začátku II. světové se 
zde mlela mouka. Zrekonstruovaná technická památka patřící 
Technickému muzeu v Brně dokumentuje zaniklé hamernické 
řemeslo. Vodní kola pohánějí buchar, brus a měchy u výhně. 
Šlakhamr je otevřen květen–září od úterý do neděle včetně svát-
ků 9–12 a 13–17, v říjnu v sobotu, neděli a svátcích 9–17 h. 
Poslední prohlídka je v 16 h. Ke Šlakhamru vede lesní pěšina 
z obce Hamry. Tel. 602 225 243, www.technicalmuseum.cz.

51. Modelové království

Zmenšený model regionů Novoměstsko, Žďársko, Bystřicko 
a Nedvědicko s funkční železnicí je vystaven v kulturním domě 
ve Žďáře nad Sázavou. Na ploše 50 m2 najdete miniaturu kostela 
sv. Jana Nepomuckého, hotelu Ski, hradu Pernštejna i viaduktu 
v Dolních Loučkách, vše v měřítku 1:87. Model si můžete pro-
hlédnout a s jeho autorem pohovořit každý víkend od 10.00 
do 17.00 hod. a v červenci  a v srpnu navíc také ve středu a ve 
čtvrtek ve stejnou dobu. Ostatní dny jen po předchozí dohodě. 
Tel. 603 742 409, www.mkzdar.cz. 

52. Modrotisková dílna Olešnice

V dílně se již od počátku 19. století ručně vyrábí horácký modrotisk. Dnes je to jediná dílna na světě, kde 
se dodržuje původní postup ručního tisku dřevěnými formami a barvení plátna indigem. Prohlídka dílny 
je možná v květnu až září v úterý a ve čtvrtek od 13.30 do 15.30 h, u větších skupin je nutné se předem 
domluvit. Tel. 777 908 404, www.modrotisk-danzinger.cz.

53. Koupání v přírodních rybnících

Informace o kvalitě vody poskytuje Krajská 
hygienická stanice v Jihlavě. Tel. 566 650 833, 
www.khsjih.cz.
A Koupaliště Nové Město na Moravě
B Medlovský rybník 
C Milovský rybník, tel. Úřad městyse Sněžné 

566 664 300 
D Rybník Sykovec 
E Zuberský rybník
F Lom v Dolní Rožínce, tel. 566 567 133
G Skalský rybník, tel. 566 591 511  

(Hotel Skalský dvůr)
H Pilská nádrž
I Velké Dářko

54. Venkovní koupaliště 
A Řečice, rozměry 40 x 16 m, tel. 731 181 591
B Bystřice nad Pernštejnem, rozměry 25 x 16 m, 

12,5 x 12,5 m, 12,5 x 10,5 m, tel. 566 551 098, 
www.arealsportu.cz

55. Vnitřní bazény
A Hotel Ski, Nové Město na Moravě, rozměry 

10 x 5 m, tel. 566 653 011, www.hotelski.cz
B Hotel U Loubů, Tři Studně, rozměry 

10 x 4 m, tel. 777 939 398, www.hoteluloubu.cz
C Hotel Devět skal, Milovy, rozměry 14 x 7 m, 

tel. 566 585 541, www.resortdevetskal.cz
D Hotel Podlesí, Podlesí, rozměry 6 x 4 m, 

tel. 566 664 477, www.hotelpodlesi.cz
E Hotel Skalský dvůr, Lísek, rozměry 4,5 x 9 m, 

tel. 566 591 511, www.skalskydvur.cz
F Relaxační centrum, Žďár nad Sázavou, 

tel. 770 161 551, www.bazen-zdar.cz
G Areál sportu, Bystřice nad Pern-

štejnem, rozměry 12,5 x 6,5 m, 
tel. 566 551 098, www.arealsportu.cz

H Hlinsko, rozměry 15 x 8 m, tel. 608 042 627, 
www.sportovistehlinsko.cz

I Polička, rozměr 25 x 10, Nádražní 775,  
tel.: 461 725 631

56. Sportovní a relaxační centra

A SportenTime, Nové Město na Moravě, tel. 566 654 311, squash – posilovna – masáže – sauna,  
www.isporten.cz/sportentime/

B Bowling, Nové Město na Moravě, tel. 566 523 573, www.enpeka.cz/bowling
C Hotel Ski, Nové Město na Moravě, tel. 566 653 011, wellness – bazén – solárium – posilovna  

– minigolf – tenis, www.hotelski.cz
D Solná jeskyně, Bystřice nad Pernštejnem, tel. 602 837 707, www.solnajeskynebystrice.cz
E Solná jeskyně, Žďár nad Sázavou, tel. 724 399 528, www.solnajeskynezdar.cz 
F Zimní stadion, Žďár nad Sázavou, (srpen–březen), tel. 737 203 054, www.sportispo.cz
G Wellnes penzion Horácko, Tři Studně, sauna – vířivka – masáže – infra sky, tel. 777 988 464,  

www.horacko-penzion.cz/wellness-vysocina-tri-studne
H Městské lázně Nové Město na Moravě, plavecký bazén – relaxační bazén – dětský bazén – vířivka  

– sauna – fitness, masáže, tel.: 724 102 581, lazne.nmnm.cz
I Hotel Horní Dvůr, Nové Město na Moravě, solná jeskyně – masáže – sauna – whirpool, 

tel. 561 205 941–2, http://www.hotelhornidvur.cz

57. Vyjížďky na koních

A Javorek, Stáj Sága, tel. 606 378 796, www.staj-saga.cz
B Jimramovské Pavlovice, Selské stavení, tel. 606 711 696, www.selskestaveni.cz
C Bystřice nad Pernštejnem, Jízdárna EDEN, tel.: 737 706 664, http://www.centrumeden.cz

58. Horolezecká a lanová centra 

A OUTDOOR Domanín s.r.o., tel.: 737 958 521, www.outdoordomanin.cz
B Lanový park Sykovec, tel.: 608 778 787, www.sykovec.cz

59. Golfové hřiště Svratka, tel. 773 701 932, www.gcsvr1932.cz

60. Rybaření 

Několik desítek vodních ploch nabízí možnost rybaření členům rybářského svazu. Pokud se chcete stát 
rybářem jen na jeden den, můžete využít soukromého revíru v Křídlech, tel. 775 569 369 nebo rybníku 
Sykovec, tel. 603 213 855. 

61. Sportovní aktivity v zimě

A Upravené běžecké lyžařské tratě http://lyzovani.nmnm.cz
B Sjezdovka Harusův kopec Nové Město na Moravě, tel. 776 777 999, 

www.skisnowpark.cz
C Sjezdovka Nový Jimramov, tel. 777 177 719, www.skijimramov.cz
D Ski areál Svratka, tel. 774 662 717, www.skiareal-svratka.cz

62. Půjčovny kol pro veřejnost

A Nové Město na Moravě, Hotel SKI, tel. 566 653 011, www.hotelski.cz
B Vlachovice, Kemp Sykovec, tel. 736 287 828, 604 441 175, též půjčovna pramiček a šlapadel
C Nádraží ČD Nové Město na Moravě, tel: 607 709 683 
D BIKE - SKI centrum, Cyklo Aréna Vysočina, Vlachovická, Nové Město na Moravě, tel.: 605 111 681, 

http://vysocina.bike, info@cykloarenavysocina.cz 

NOVOMĚSTSKO
zajímavosti regionu

Městské informační centrum Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě, 
tel. 566 598 750 , ic@nmnm.cz, www.nmnm.eu



1. Městská památková zóna Nové Město na Moravě

Historický střed města tvoří Vratislavovo náměstí, které le-
mují domy s renesančním, na konci 16. stol. prožívalo město 
období největšího rozkvětu. Uprostřed náměstí stojí kos-
tel sv. Kunhuty, jehož fasádu zdobí sgrafita Karla Němce 
ze 30. let 20. století. Sgrafita znázorňují výjevy ze Staré-
ho i Nového zákona. Naproti kostelu vidíme dům č.p. 119. 
Budova dnešní lékárny má bohatou historii a nedávno byla 
rekonstruována novým majitelem. Na fasádě domu upou-
tá naši pozornost reliéf nazvaný Salvator mundi. Reliéf byl 
zhotoven Janem Štursou roku 1905 k výzdobě průčelí lékárny u Salvatora, která sídlí v tomto domě. 
Najdete zde také galerii. Aktuální otevírací dobu a výstavy najdete na webu: http://www.dum119.cz/. 
Dominanty náměstí tvoří stará radnice ze 16. století (dnes Horácké muzeum) a zámek, který koncem 
16. století postavili Dubští z Třebomyslic. Zámek byl později několikrát upravován a dnes v něm sídlí 
Horácká galerie. Za pozornost stojí také renesanční dům čp. 97 a dům rodiny Brady čp. 13, který ukrývá 
trpké vzpomínky na dobu okupace a holocaustu. Světoznámou knihu Hanin kufřík, jež vypráví o osudu 
Hany Brady, si můžete zakoupit v informačním centru, které sídlí v Horáckém muzeu (tel. 566 598 750). 
Zde si také můžete zapůjčit audioprůvodce na prohlídku města. Nedaleko městské památkové zóny se 
nachází nově vybudovaná naučná stezka Tři kříže. Stezka je dlouhá 2,5 km a má 5 zastavení. Tři kříže 
byly postaveny v roce 1832 jako poděkování Bohu za ušetření města před nákazou moru a cholery (1A).  
 
2. Vysočina Arena s největší lyží v ČR

Vysočina Arena, ve které se každou zimu koná 
řada mezinárodních závodů v běhu na lyžích 
a biatlonu a v jarním období láká návštěvníky SP 
v horských kolech, leží na severozápadním okraji 
Nového Města na Moravě. Tradici lyžování a vý-
roby lyží na Novoměstsku připomíná největší lyže 
v ČR, která měří 744 cm a váží 98,5 kg. Aktuální 
informace naleznete na www.vysocina-arena.cz.

3. Les Ochoza a singletracky

V lese Ochoza na okraji Nového Města na Moravě se nacházejí stezky 
pro pěší turistiku, které protínají Obrázkovou cestu vedoucí tímto 
lesem. Mají název U Koupaliště, K Hubertovi a Okolo Černé skály. 
Na poslední jmenované najdete uprostřed lesa herní prvky pro děti 
i dospělé. Originály maleb ze zmiňované Obrázkové cesty najdete 
ve dvoře Horáckého muzea. Celkem je zde 8 zastavení, která jsou 
inspirována místními pověstmi. Na své si zde přijdou i cyklisté, kteří 
mohou využít singletracky – jednosměrné trasy pro horská kola. Dle 
obtížnosti si vyberou zdatní cyklisté, rodiny s dětmi i handicapova-
ní. V přilehlém Bike-ski centru si můžete zapůjčit kola, umýt si je 
a využít občerstvení. Bližší informace na http://www.vysocina.bike/

4. Harusův kopec (741 m)

Nad městem se vypíná Harusův kopec s televizní věží 
na vrcholu a sjezdovkou na východním svahu. Kdysi stávala 
na kopci turistická chata s rozhlednou, která bohužel za 
II. svět. války vyhořela a již nebyla obnovena. Na vrchol 
kopce vede od hotelu SKI trasa terénního testu zdatnosti.  

5. Maršovská rychta

V rychtě v Maršovicích prožili část svého dětství sourozenci 
Křičkovi: hudební skladatel Jaroslav, básník Petr a jejich sest-
ra, spisovatelka Pavla. Bratři Křičkové také složili pro svou ba-
bičku, která na rychtě žila, dnes již téměř zlidovělou písničku 
Bábinčin maršovský valčík. V rychtě je dnes hotel s restaurací. 
Tel. 566 615 530, www.marsovskarychta.cz.

6. Tři Studně

Hudební skladatel Bohuslav Martinů pobýval v létě roku 1938 ve Třech 
Studních u rodiny Kaprálových. Na břehu rybníka Sykovce, který je nej-
výše položeným rybníkem ve Žďárských vrších, pramení studánky Bar-
borka a Vitulka. Vitulka nese jméno podle dirigentky Vítězslavy Kaprá-
lové. Ve Třech Studních můžete navštívit nejmenší náměstíčko v Evropě 
a Letní minigalerii. www.tristudne.cz.

7. Městská památková zóna Jimramov 

Historický střed městyse s barokními a klasicistními domy čas-
to využívají filmové štáby. Uprostřed náměstí stojí bývalá škola, 
v níž je umístěna výstavní U sv. Jana a Síň rodáků. Mezi vystavo-
vanými exponáty je i loutkový výjev Broučci od Jiřího Trnky. Vý-
stavní síň je otevřena v červenci a srpnu denně 10–12 a 13–15 h, 
tel. 604 888 933. Na náměstí Jana Karafiáta č.p. 19 je otevřena 
stálá prodejní výstava obrazů a keramiky autorů z Vysočiny. Ku-
rátorem výstavy je pan Václav Flesar, tel. 732 363 897. V roce 1778 
získal jimramovské panství s renesančním zámkem a zříceninou 
hradu Skály italský rod Belcredi. Mnoho zajímavého o Jimramově 
se dozvíte, pokud si na úřadu městyse zapůjčíte audioprůvodce.

8. Vesnická památková rezervace Krátká 

Vesnice Krátká vznikla v období tzv. pozdní kolonizace koncem 18. století. Dodnes se zde dochovala 
řada roubených i zděných stavení s typickými prvky lidové architektury této oblasti, v roce 1995 byla 
prohlášena vesnickou památkovou rezervací. 

9. Vesnická památková rezervace Křižánky

Obcí protéká řeka Svratka, která zde tvoří zemskou hranici 
mezi Čechami a Moravou. Křižánky jsou počtem památkově 
chráněných objektů nejbohatší vesnickou památkovou rezerva-
cí v kraji Vysočina. Mezi domky vybíhajícími do okolních kopců 
najdeme malá roubená stavení i zemědělské usedlosti bohatých 
sedláků.  Křižánky jsou známy i svou pilníkářskou tradicí. V po-
lovině 19. století je vyráběla většina rodin, v některých cha-
loupkách vznikly i malé pilníkářské dílny. Historii pilníkářství 
mapuje naučná stezka „Za pilníkáři na Český kopec“, která je 
dlouhá necelé 2 km. V místní části Křižánek v Českých Milovech byla v 19. století v provozu světozná-
má sklárna s brusírnou. Dnes ji připomíná 4,5 km dlouhá naučná stezka „Příběh krajiny pod Čtyřmi 
palicemi“ s 21 zastaveními.  

10. Blatiny

Blatiny jsou charakteristické rozptýlenými roubenými i zděný-
mi usedlostmi, které jsou citlivě zasazeny do krajiny. Na Bla-
tinách je horská hospůdka U Kosků, pražírna kávy a kavárna 
Hofr a jezdecký klub Blatiny, který nabízí vyjížďky na koních 
i v bryčce. V jezdeckém klubu najdete i restauraci, zookoutek 
a přírodní dětské hřiště. 

11. Samotín

Samotín nese přízvisko partyzánská obec. V letech 1944–45 
byla obec opěrným bodem partyzánského oddílu Záře. Toto 
období připomínají dvě pamětní desky. Jedna je vsazena do 
země u silnice vedoucí od Krátké, druhá na fasádě domku 
u lesa zvaném Partyzánka. 

12. Galerie Sněžné

Ve starobylém domě na náměstí můžete celoročně navštívit prodejní ga-
lerii obrazů od autorů z Vysočiny. V létě se ve výstavních prostorách 
střídají autorské výstavy. Od začátku června do konce září je otevřeno 
od úterý do neděle 10–12 a 13–17 h. V ostatních měsících pouze so a ne 
nebo po domluvě, tel. 774 599 801. 

13. Bonsaje a japonská kamenná zahrada u Šimonů

Zahrada ve Sněžném je budována v duchu budhistických a šin-
toistických tradic. Tvoří ji suchá a mokrá část a stráží ji dva ja-
ponští draci. Zahradu doplňuje prodejní výstava bonsají, bonsa-
jových misek a keramiky. Otevřena je v červenci a srpnu denně, 
v ostatních měsících v pracovní dny odpoledne a o víkendech. 
Tel. 566 664 239, www.bonsaje-vysocina.cz.

14. Hospoda U Janečků na Kadově

Hospoda patří k nejstarším usedlostem v obci a provoz v ní byl za-
hájen zřejmě už v 18. století. Ve svérázné hospodě je k dostání likér 
Kadovánek, který navázal na tradici proslulého Samotínského vánku. 

15. Skalní útvary 

Rulové skalní útvary Žďárských vrchů vznikly mrazovým zvětráváním. Často na ně navazují balvanovité 
sutě na svazích. Na jejich vrchol vedou cesty různé obtížnosti vhodné jak pro turisty tak horolezce.
15A Dráteničky (775 m) 
15B Malínská skála (811 m)
15C Lisovská skála (802 m)
15D Rybenské Perničky (748 m)
15E Zkamenělý zámek (765 m)
15F Pasecká skála (819 m)
15G Prosička (739 m)
15H Bohdalec (791 m)
15I Černá skála 
15J Jelení skalka 

16. Devět skal (836 m) 

Nejvyšší vrchol Žďárských vrchů Devět skal je tvořen 
skalními útvary, které jsou rozčleněny do bloků vy-
sokých až 15 metrů a nazývají kazatelny. Bloky tvoří 
seskupení typu skalního města. Skalní vyhlídka na 
vrcholu je přístupná a nabízí takřka kruhový výhled 
do údolí horní Svratky a na rozlehlé lesy hlavního 
hřebene. 

17. Čtyři palice (732 m)

Čtyři mohutné skalní bloky nazývané Čtyřpaličatá, Děvín, 
Tvrz a Opomenutá vznikly mrazovým zvětráváním ve star-
ších čtvrtohorách. Skalní útvar dosahuje délky 50 m a výšky 
stěny až 33 m. Podle puklin jsou na jeho vrcholu zformo-
vány čtyři výrazné bloky – lidově „Palice“. 

18. Milovské Perničky (757 m)

Na vrcholu Milovských Perniček, kterým se též říká Velké 
Perničky, jsou zvláštní prohlubně, tzv. perničky. Jedná se 
o skalní mísy o průměru 20–87 cm a hloubce 6–30 cm, 
které vznikly mrazovým zvětráváním. Jejich původ byl 
však dlouhá léta opředen tajemstvím. Tradovalo se, že byly 
vytvořeny člověkem a sloužily ke kultovním účelům, nebo 
k zapalování strážních ohňů či k drcení obilí.  

19. Zřícenina hradu Skály a přírodní památka Štarkov 

Na vrcholku zalesněného kopce se tyčí mohutný skalní blok nazývaný Štar-
kov, Skály nebo dříve také Stařechovice (679 m). Mezi skalními bloky jsou 
dodnes patrné zbytky původního hradu Skály. Hrad postavil okolo roku 
1380 Archleb ze Stařechovic, majitel zdejšího panství. Postupně se hrad 
změnil v sídlo loupeživých rytířů. Protože jejich loupeživé výpravy znepo-
kojovaly široké okolí, byl hrad dobyt a rozbořen. 

20. Žákova hora a Stříbrná studánka (810 m)

Na Žákově hoře se rozkládá národní přírodní rezervace, 
ve které se uchovala jedinečná lokalita původního jedlobu-
kového pralesa. Rezervace je zařazena mezi lokality evrop-
ského významu soustavy NATURA 2000. Na jihovýchod-
ním svahu kopce je Stříbrná studánka – jeden z pramenů 
řeky Svratky. U ní byla v roce 1970 vyhlášena tehdejším 
prezidentem Ludvíkem Svobodou Chráněná krajinná ob-
last Žďárské vrchy.
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