
Charakteristika kraje Vysočina 

 
 

POLOHA A VYMEZENÍ KRAJINY 
 
O kraji Vysočina by se dalo říci, že leží v srdci České republiky, neboť se jeho hranice 
dotýkají jak českých, tak i moravských krajů. Na severovýchodě sousedí 
s Pardubickýmkrajem, na severozápadě se Středočeským krajem a na jihozápadě 
s Jihočeským krajem. Jihovýchodní hranici má společnou s krajem Jihomoravským. 

 
   Vysočina však zaujímá 
významnou pozici 
nejenom v rámci 
republiky, ale také celé 
střední Evropy. Přes její 
území vedou důležité 

mezinárodní 
komunikace, zejména 
dálnice D1 a železniční 

trať Berlín-Praha-Vídeň. 
 
   Se svými 6 924 čtverečnými kilometry 
se co do velikosti řadí na páté místo v republice, ale z hlediska hustoty osídlení patří spolu 
s Jihočeským krajem a Plzeňským krajem mezi nejméně zalidněné regiony v České 
republice. 
 
 

CHARAKTERISTIKA  KRAJINY  
 
Území vtiskla nezaměnitelnou podobu Českomoravská vrchovina, která u nás patří mezi 
oblasti s nejzachovalejší přírodou. Charakter vrchoviny mají především Žďárské vrchy, 
které se rozkládají v její severovýchodní části a také Javořická vrchovina s nejvyšším 
vrcholem Javořicí (837 metrů nad mořem) v jihozápadní části kraje. 
    Ostatní části kraje mají spíše ráz pahorkatiny, z níž vyčnívají jednotlivé vrcholy bez 
hřebenů. 
 

   Rozmanitá krajina Vysočiny nabízí pro jezdeckou 
turistiku doslova ideální podmínky. Lesy se zde 
střídají s poli a loukami a mezi oblými kopci se 
rozkládají malebná údolí s vesničkami, kostelíky a 
kapličkami. Pro jezdeckou turistiku lze využít síť 
polních a lesních cest, které vedou převážně 
v nenáročném terénu (občas je nutné počítat s větším 
převýšením).  
   Náročnost terénu se výrazně zvyšuje ve skalnatém 

terénu na území Želených hor a Žďárských vrchů, ale také v okolí vodních nádrží a v říčních 
kaňonech. V těchto případech je nezbytné neopouštět stezku, která zde bude doporučena 
a zaručí jezdcům i koním bezpečný průjezd. 



   Jezdci, kteří si pro svoje putování zvolí malebné stezky podél říčních toků, musí 
počítat s průjezdem brodů a měli by mít proto koně navyknuté na vstup do vody. 
   Může se také stát, že bude nezbytné překonat s koněm mostek (a to včetně panelů bez 
zábradlí nebo mostek z kulatin). I tady je nezbytné, aby byl kůň klidný, naučený zvládat 
náročnější situace a důvěřoval svému jezdci. Při plánování konkrétních stezek budou tato 
místa vyznačena v mapových podkladech, kde by neměla chybět ani možnost alternativního 
řešení (tj. objížďky kritického místa, a to bez ohledu na prodloužení vzdálenosti).  

 
   Jezdci, kteří se vydávají na cestu Vysočinou, by se 
měli vybavit kvalitním oblečením, větrovkou a 
pláštěnkou, zásobou tekutin, opalovacím krémem a 
repelentem pro sebe i koně. 
Rozhodně by ve výbavě jejich sedlových brašen neměl 
chybět háček na čištění kopyt, neboť část stezek vede 
po zpevněných (štětovaných) cestách a kamínek uvízlý 
v kopytě by mohl způsobit koni vážné zdravotní 
problémy, případně ho vyřadit z dalšího putování. 

 
VODNÍ  TOKY 

 
Vysočina je pramennou oblastí významných 
českých a moravských řek. Patří k nim Sázava, 
Doubrava, Želivka, Nežárka, Jihlava, Svratka, 
Oslava a Moravská Dyje. 
   Pro horní toky řek jsou charakteristická mělká a 
široká údolí, která se s přibývající vodnatostí toku 
prohlubují a někde získávají až kaňonovitý ráz. 
Strmé svahy a vysoké břehy se v tomto případě 
stávají překážkou jezdecké turistiky a při návrhu 
stezek je nezbytné vyhledat místa bezpečného 
přechodu. 
 
   U menších říček (Chvojnice, Rokytná apod.) je 
možné využívat brody. Většinou se jedná o 
ploché dno s přehledným vstupem i výstupem 
(nejvhodnější jsou v tomto směru brody pro auta) 
a písčitým nebo písčito-hlinitým základem. 
V některých případech je možné přecházet 
s koněm po betonových panelech, které jsou 
položeny na dně toku. Pokud ale zvíře není zvíře 
na přecházení panelů zvyklé, je potřeba zvýšené 
opatrnosti. Ta je na místě také v případě, že se ve 
vodě nacházejí četné větší balvany, které se pod 
kopytem mohou lehce smeknout. 
 
   Velké řeky (Moravská Dyje, Sázava apod.) většinou s koněm přecházíme po silničních 
mostech. Je to bezpečnější, nežli nutit zvíře k průchodu neznámého terénu, zejména je-li 
vysoká vodní hladina, silný proud a neznámé dno. Na druhé straně musíme na mostech 
počítat se silným dopravním ruchem, takže je vždy dobré koně vést klidně, ale rozhodně na 
ruce.   



   Nevýhodou mostů přes velké toky je i jejich značná vzdálenost. To poněkud komplikuje 
navrhování jezdeckých tras, které je často nutné prodloužit o řadu kilometrů (viz. situace na 
Sázavsku, kdy například do jezdecké stanice v Babicích je nutné přejíždět brodem u 
Okrouhlice, což je pro jezdce několikakilometrová zajížďka). 
 
   Krajem prochází hlavní evropské rozvodí mezi černým a Severním mořem. 
Oživením a bioklimatickým přínosem krajiny je také množství velkých i malých rybníků 
(zejména v okolí Telče a Žďáru nad Sázavou) a umělých nádrží, které jsou buď zásobárnou 
pitné vody, nebo slouží k rekreačním účelům. 
 
   Umělé vodní nádrže a velké rybníky (včetně Velkého Dářka, který je největším rybníkem 
kraje) jsou pro jezdeckou turistiku opět přínosem (možnost koupání a odpočinku, napojení 
koně, popřípadě plavení) i komplikací současně. Většinou se totiž jezdec s koněm dostávají 

do hustě obývané oblasti, kde je příliš mnoho podnětů 
zároveň (hluk aut, silně puštěná hudba, pobíhající psi, 
pokřikující děti apod.) a kde hrozí větší riziko úrazu 
koně i lidé kolem.   
   V případě, že jezdec potřebuje pokračovat po stezce, 
která vede po druhém břehu přehradu, většinou mu 
nezbývá, než rozsáhlou vodní plochu (často i několik 
kilometrů dlouhou) objet. Proto je dobré předem 
prostudovat mapu a připočítat k plánované jízdě 
několik hodin časové ztráty. 

 
 
   Zásobárny pitné vody jsou pro koně a jezdce 
tabu. V jejich okolí se pásmo hygienické 
ochrany (někdy tvořené nepropustným porostem, 
viz. Novoříšská přehrada), do kterého člověk ani 
zvíře nesmí vstoupit. Varovné cedule upřesňují, 
jaká vzdálenost od hladiny vody už je nepřípustná 
(u rybníků je to například 100 metrů, u přehrad je 
vzdálenost větší) a jakékoliv překročení zákazu je 
trestáno vysokými pokutami. Příkladem je vodní 
nádrž Želivka, v jejímž okolí se nachází hned 
několik jezdeckých stanic (Vitice, Bohumilice). 
 
 

HISTORICKÉ  STEZKY 
 

Díky hornatému a těžko přístupnému charakteru 
byla Vysočina osídlena později než jiné, úrodnější 
nebo klimaticky příznivější oblasti. Vzniku větších 
sídel a jejich hospodářskému vzestupu zde téměř ve 
všech případech musela předcházet obtížná kolonizace 
dosud neobydlené krajiny a nově příchozím 
obyvatelům chybělo jinde obvyklé hospodářské a 
kulturní zázemí. V důsledku toho došlo i ve 
středověku ke zpoždění ve vývoji měst a není 
náhodou, že deset největších měst České republiky se 



nachází mimo území Vysočiny. To je v případě jezdecké turistiky výhodou, protože není 
nutné počítat s objezdem velkých aglomerací a řešit rozsáhlejší síť frekventovaných (a tím i 
pro koně a jezdce nebezpečných) silnic. 
 
   K nejpřístupnějším částem Vysočiny patřila již 
v dávných dobách její jihovýchodní část, která 
byla osídlena již v době kamenné (jihovýchod je 
dodnes přehledný a přístupný pro jezdeckou 
turistiku. Problémem jsou zde rozsáhlé lány se 
zaoranými polními cestami, jejichž zakreslení 
v mapách řada soukromých majitelů nebo 
pronajímatelů polí nerespektuje. Další překážkou 
jsou bohužel také dobytčí pastviny, jejichž 
ohradníky často protínají napříč veřejnou cestu, a 
to bez ohledu na komplikaci v průstupnosti krajiny). 
 
   V západní a severozápadní části Vysočiny se v minulosti rozkládal neprostupný prales 
oddělující Čechy a Moravu. Pralesem vedly obchodní stezky. Zprvu to byly úzké pěšiny 
(pro pěšáky a později jezdce) a následně frekventované komunikace, které spojovaly 
hospodářsky a politicky důležitá sídla. K jejich ochraně byly vybudovány strážní tvrze a 
později hrady, v jejichž okolí často vznikaly osady a základy budoucích velkých měst. 
 
   Nejznámější obchodní stezkou byla Haberská stezka. Vedla z Prahy přes Čáslav, Habry, 
kolem Jihlavy k Moravským Budějovicím a dále ke Znojmu. Dnes v okolí této stezky leží 
několik jezdeckých stanic, včetně Vrzákova mlýna („Kozince“) v Lučici a statku v Šáchotíně 
(v blízkosti je historický cenný kamenný most ze 13. století). 
 
   Osídlování pralesa postupovalo podél stezek, které často sledovaly vodní toky. Také dnes 
řada nejkrásnějších doporučovaných stezek vede podél říčních koryt, jako je například 
Oslava, Chvojnice, Sázava nebo Doubrava. 
 
 

PODNEBÍ 
 

Vysočina leží v klimaticky mírném pásmu, což 
je velkou výhodou pro putování v sedle. 
Je však nutné počítat s tím, že vzhledem 
k převažujícímu hornatému charakteru krajiny zde 
počasí často mívá proměnlivý charakter . 
   Průměrná roční teplota se v závislosti na 
nadmořské výšce pohybuje od čtyř do osmi 
stupňů Celsia. Průměrný úhrn ročních srážek je 
550 až 850 mm a počet dní se sněhovou 
pokrývkou kolísá mezi padesáti až devadesáti. 
  Roční průměr slunečního svitu se pohybuje 

v rozmezí 1600 až 2000 hodin.  
  Ve vyšších polohách bývá léto chladnější, což je přínosné pro putování v sedle. 
V nížinách, které se nacházejí zejména v jižní části kraje, překračují teploty často třicítku a  
jízdu na koni je lepší omezit na ranní nebo podvečerní hodiny.  



   Celkově však lze říci, že pohyb po stezkách je na území Vysočiny možný až na zimu ve 
všech měsících, zejména pak na jaře a na podzim (což významně prodlužuje turistickou 
sezónu v daných oblastech). 
 
 

PŘÍRODA  VYSOČINY 
 
Vzhledem k řídkému osídlení krajiny a skutečnosti, že zde 
není těžký průmysl, patří Vysočina k oblastem 
s nejzachovalejší přírodou na území České republiky. 
Tomu odpovídá i velké množství lesů, ve kterých 
převažují jehličnany s ojedinělým výskytem původních 
bukových, občas bukovojedlových porostů. 
 
  Vzhledem k hornatému charakteru krajiny a vyšší 

nadmořské výšce je běžná flóra a fauna méně druhově pestrá, což je vyváženo výskytem řady 
endemitů a reliktů z doby ledové. 
   Horskou flóru představuje například mléčivec alpský, dřípatka horská nebo suchopýrek 
alpský. Na řadě míst, kudy je navržena jezdecká stezka, existují také mokřady a rašeliniště, 
kde roste řada vzácných druhů vlkomilné květeny. Výjimkou není ani masožravá rosnatka 
okrouhlolistá (oblast mezi Rozsíčkami a Ořechovem). 
    
   Lákadlem pro putující jezdce se mohou v těchto lokalitách stát 
naučné jezdecké stezky, které jsou většinou zaměřeny na historii 
krajiny, geologické složení a přírodní zajímavosti. 
Přesto je nutné brát na výskyt mokřadů při plánování stezek velký 
zřetel, protože větší frekvence oblasti může vážně ohrozit výskyt 
chráněných druhů rostlin i zvířat (zejména v době páření a hnízdění) 
a navíc tato místa představují velké riziko pro jezdce i koně. 
Z tohoto důvodu doporučujeme tyto lokality z plánovaných tras 
vynechat (popřípadě k nim vyhledat pouze nejbezpečnější odbočku 
s úvazištěm, umožňujícím návštěvu vyhlídkových míst nebo 
naučných stezek).   Příkladem jsou Vintířovská rašeliniště 
(Pacovsko), Vílánecká rašeliniště (jezdecká stanice Loučky), 
rozsáhlé mokřady v okolí Kocourovy Lhotky (jižně od jezdeckých 
stanic Krasoňov, Mladé a Staré Bříště a Vlčí hory). 
 
 

  V lesnatých oblastech žije jelení a srnčí zvěř, 
liška, černá zvěř a kuna. Z menších obratlovců se 
můžeme setkat například s rejskem horským a ve 
vlhčích oblastech s hrabošem mokřadním. 
V některých případech (například při průjezdu 
oborou náměšťského zámku) se může jezdec na 
koni dostat i do blízkosti mufloního stáda. 
   Ze vzácnějších ptáků se na území Vysočiny 
vyskytuje zejména káně lesní, jestřáb lesní, 
poštolka obecná, sýc rousný, krkavec velký, čáp 
černý a datel černý. 

    



 
   S výjimkou okolí větších měst má Vysočina ráz zachovalé kulturní krajiny . 
Nejcennější lokality byly vyhlášeny za chráněná území, takže trasování jezdeckých stezek 
bude vždy nezbytně nutné ve spolupráci nejenom s Lesy České republiky, ale také 
s příslušnými organizacemi ochrany přírody.  
   Velmi pečlivé řešení stezky si vyžádá v této souvislosti kupříkladu přírodní park Čeřínek, 
národní přírodní rezervace Velký Špičák s výskytem vzácné měsíčnice vytrvalé nebo 
Mohelenská hadcová step.    
 
    

CHRÁNĚNÁ  ÚZEMÍ 
 

Do severní části Vysočiny zasahuje Chráněná krajinná oblast 
Žďárské vrchy s celkovou rozlohou 709 km² a Chráněná 
krajinná oblast Železné hory (284 km²).  
 
   Na území kraje existují také čtyři národní přírodní rezervace.  
   NPR Ransko ochraňuje cenné lesní ekosystémy.  

   Jak již bylo výše uvedeno, NPR Velký Špičák byl vyhlášen kvůli zachování přirozeného 
smíšeného porostu se vzácnou květenou.  
   NPR Zhejral zahrnuje území rybníka s pobřežním rašeliništěm, kde se vyskytují ohrožené 
druhy flóry a fauny. 
   NPR Mohelenská hadcová step ochraňuje významnou faunu a flóru, která právě vlivem 
výskytu hadce (serpentinitu) vytváří zdrobnělé formy. 
 
Také v jednotlivých menších lokalitách, kde se vyskytují původní porosty a ohrožené 
ekosystémy byly vyhlášeny desítky přírodních rezervací. 
 
 

HISTORICKÉ  PAMÁTKY 
 

Cílem jezdeckého putování mohou být nejenom krásné 
přírodní lokality, ale také historické památky a 
zajímavosti, které jsou perlami v koruně Vysočiny. Mezi 
naprosté unikáty patří Žďár nad Sázavou s kostelem sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené Hoře,  renesanční Telč a 
Třebíč s bazilikou sv. Prokopa a zachovalým 
židovským městem, které jsou zapsány na seznamu 
památek UNESCO. 
   Mezi pozoruhodnosti kraje patří také Kralice se svým 

Památníkem Bible Kralické, premonstrátské kláštery v Želivi a Nové Říši, jihlavské podzemí, 
romantický hrad Pernštejn, Třešť s ojedinělou sbírkou betlémů a barokní perla v podobě 
státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Z jezdecké stanice v Hradci, v Habreku nebo 
v Nezdíně můžete na koni  dojet dokonce až k samému „středu České republiky“. 
   Ale také putování malebnými vesničkami Vysočiny může přinést jezdcům řadu překvapení 
v podobě zachovalých roubených staveb, které dodnes vypovídají o způsobu života chudší 
části obyvatel kraje.  

(úvod k výstupu projektu ,,Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji 
Vysočina“ – pro kraj Vysočina zpracovala Ing. Simona Stejskalová a Ing. Věra Dyntarová) 


