
       

 Velikonoce 2019 – Jihlava 

Pro letošní velikonoční pobyt jsme si vybrali sraz v Jihlavě, 

respektive kemp Pávov, který se nachází 7km od Jihlavy. 

Na čtvrtek 18.4. jsme si naplánovali prohlídku Jihlavy. Jihlava je 

historické město, založené ve 13. století jako hornické s těžbou 

stříbra, od roku 1982 je městskou památkovou rezervací. Nachází 

se zde spousta zajímavých míst. Centrem Jihlavy je Masarykovo 

náměstí, které svou rozlohou patří k největším historickým 

náměstím v ČR. K dominantám patří budova Radnice, Kostel sv. 

Jakuba Staršího a barokní kostel sv. Ignáce z Loyoly, jehož pýchou 

je Kaple Panny Marie. Ke kostelu přiléhá bývalá jezuitská kolej. Na 

nádvoří koleje se nachází vstup do jihlavského podzemí, do 

kterého jsme se také vypravili. Chodby dosahují celkové délky 

25km, vznikly vzájemným propojováním středověkých sklepů. 

Labyrint proslavila zejména fosforeskující chodba – když průvodce 

zhasne světlo, její zdi záhadně světélkují. Dalším zajímavým 

místem je naučná stezka „Jihlavská pevnost“ což je dochovaný 

okruh gotických hradeb  ze 14. a 15. století. Mohutné opevnění 

s 5. bránami chránilo město. 

Nemohla chybět ani návštěva Jihlavského pivovaru, kde jsme 

ochutnali zeleného „Ježka“. 

V pátek 19.4. jsme se vypravili do obce Doupě a odtud jsme 

pokračovali pěšky zalesněnou krajinou na pozdně gotický hrad 

Roštejn s dominantní sedmibokou věží. Dovnitř hradu jsme se však 

nepodívali, protože na hradě probíhá rekonstrukce a přístupný 

bude až v květnu.  

Probouzející se jarní krajinou s malebnými vesničkami a třpytícími 

se hladinami rybníčků jsme pokračovali dál do města Telč. 

Historické jádro Telče je městskou památkovou rezervací a je 

zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

Prohlédli jsme si také zámek a zámeckou zahradu. 

V sobotu 20.4. jsme pokračovali v poznávání okolí Jihlavy, prošli 

jsme si naučnou stezku „Stará plovárna“, která nás seznámila s 

historií, vegetací a zvířenou této krásné lokality. Vydali jsme se 

také do lesů mezi Jihlavou a Pávovem na „Hornickou naučnou 

stezku“, která prochází místy s nejvíce patrnými pozůstatky 

dolování, aby návštěvníkům co nejvíce přiblížila zašlou slávu 

jihlavského stříbra. 

Ve městě se křižuje také několik cyklistických tras, po kterých se 

můžete vydat za poznáním krajiny Českomoravské vrchoviny. 

Pobyt v Pávově byl velice příjemný, nechyběla ani tradiční 

velikonoční pomlázka. 

Srazu se účastnilo 29 posádek: 61 dospělých, 36 dětí a 5 mazlíčků. 
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