
 
  

 

 

Pozvánka na studijní cestu po Vysočině 

Interreg projekt ATCZ31 Památky žijí 

21. – 22. června 2018 

 

Kontaktní osoba: 
Jana Caklová 
Na Stoupách 144/3 
586 01 Jihlava 
jana.caklova@vysocinatourism.cz 
+420 734 691 423 

 

Program: 

 

Cílem studijní cesty je během dvou dnů představit projektovým partnerům unikátní 
historické objekty na Vysočině. Program byl sestaven v návaznosti na název projektu 
„Památky žijí“, snaží se tedy co nejvíce reflektovat snahu provozovatelů památek na 
Vysočině o vzkříšení a vnesení života do jednotlivých objektů. Navštívíme proto např. Zámek 
Světlá nad Sázavou, který noví soukromí majitelé během posledních pěti let zachraňují před 
chátráním a vrací mu postupně původní účel i noblesu. Nahlédneme do veřejnosti 
nepřístupné kaple Panny Marie Bolestné a vyslechneme příběh o naději na její záchranu a 
rekonstrukci. Prohlédneme si zcela unikátní Muzeum nové generace na zámku ve Žďáře nad 
Sázavou, které je ukázkou dokonalé kombinace historického a moderního pojetí prezentace 
pamětihodností. Získáme jedinečnou možnost vidět a vyslechnout příběh o tom, jak se ze 
zdevastované budovy bývalé zvláštní internátní školy stal z pohledu památkové péče citlivě a 
ohleduplně zrekonstruovaný hotel světové úrovně. Program dále doplňují sakrální stavby, 
které v nedávné minulosti prošly úspěšným procesem rekonstrukce a restaurování. 
Vzhledem k odbornosti a specializaci účastníků studijní cesty jde program za hranice běžných 
návštěvnických prohlídek a snaží se poskytnout vysokou informační a edukační hodnotu. 
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Čtvrtek, 21. června 2018 

9:00    Individuální příjezd do hotelu Chateau Herálec. 
    Možnost uschování zavazadel na recepci, parkování v areálu hotelu zdarma. 

   Herálec 1, 582 55 Herálec 
    reception@chateauheralec.com 
                    www.chateauheralec.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:30 Přejezd od hotelu do Premonstrátského kláštera v Želivě, cca 25 minut. 
  Klášter premonstrátů v Želivě je národní kulturní památkou a vyhledávaným poutním 
 místem.  
                    www.zeliv.eu 
 
10:00          Komentovaná prohlídka kláštera a veřejnosti nepřístupných míst. 

 

10:45    Setkání s opatem Jáchymem, společný oběd, poté přejezd do obce Kámen. 

13:00         Prohlídka hradu Kámen a veřejnosti nepřístupné kaple Panny Marie Bolestné s ředitelem 
 Muzea Vysočiny Pelhřimov. 
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14:30 Přesun do Světlé nad Sázavou, cca 45 minut. 

15:30 Prohlídka zámku ve Světlé nad Sázavou s majitelkou Helenou Degerme. Představení 
                    zámku, expozic, apartmánů a běžně nepřístupných prostor.  
                    www.zameksvetla.cz 
 
 

 

 

17:30 Přejezd na ubytování, cca 30 minut. 

18:00   Check in. 

18:30          Film o rekonstrukci hotelu Chateau Herálec, komentovaná prohlídka objektu s výkladem o 
   historii a procesu rekonstrukce, ukázka architektonického řešení s návazností na původní 
   podobu stavby. 

20:30   Večeře v hotelové restauraci. 
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Pátek, 22. června 

 

9:00       Check out (uschování zavazadel a parkování je možné). Přesun do Polné, cca 30 minut. 
 
9:30            Prohlídka města s Janem Prchalem, Klub za historickou Polnou. 
                    Prohlídka děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie –jedna z největších 
                    církevních staveb na Moravě z období baroka. Národní kulturní památka.  
                    Regionální židovské muzeum – synagoga a rabínský dům. Obnoveno v rámci projektu 10 
                    hvězd.   
                    www.farnostpolna.cz 

                    @ZidovskePamatkyPolna 
 
 

 

 

12:30    Odjezd do Žďáru nad Sázavou, cca 30 minut.  

13:00          Společný oběd  

14:00          Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře – památka UNESCO. 
                    Poutní kostel vystavěný Janem Blažejem Santinim-Aichelem ve stylu barokní gotiky. 
                    V kostele se objevuje množství symbolů spojených s osobou Jana Nepomuckého.  
                    www.zelena-hora.cz 
 
 

15:30    Zámek Žďár nad Sázavou 

                    Muzeum nové generace – interaktivní expozice k historii bývalého kláštera a oblasti 
                     Žďárských vrchů. Muzeum nové generace je držitelem ocenění Živa award za 
 nejkreativnější  muzeum ve střední Evropě. 
                    www.zamekzdar.cz 
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17:00    Odjezd k hotelu Chateau Herálec, cca 60 minut. 
                   Individuální odjezd. 
 

Šťastnou cestu domů! 


