Височина

Височина – п’ятий за розміром край Чеської Республіки. Завдяки географічному положенню на

межі двох історичних земель, Височина є місцем, де сходяться врожайна Моравія з романтикою
богемських пагорбів. Темні поля Подийя сусідять в одному краї з вершинами Ждярської
височини та Залізних гір. Географи вирахували, що саме на території цього краю, що складається
з двох майже однакових половин – богемської та моравської, – розташований географічний
центр республіки. Він знаходиться біля села Чігошть, поблизу міста Ледеч над Сазавоу. На відміну
від інших країв, у яких часто домінує велике місто, у той час як на решті території можна знайти
лише невеликі населені пункти, Височина заселена набагато симетричніше. Тут рівномірно
розподілено п’ять великих міст порівнянного розміру, що являють собою природні центри для
розсiяних дрібних сіл та невеличких населених пунктів, з населенням до 15 000 мешканців, у яких
здебільшого знаходяться органи управління.

Хотєборш
Св’єтла над Сазавоу

ВИСОЧИНА
Територія: 6796 км – дев’ять відсотків
загальної площі Чеської Республіки
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Найвищі точки: г. Яворжіце (837 м над р.м.),
г. Дев’ять Скель (836 м над р.м.)

Центр краю: м. Їглава (55 143 мешканців
на 01. 01. 2009 р.)
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Кількість мешканців:
515 411 (на 01. 01. 2009 р.)
Густота населення: 75 мешканців / км2 –
третя найнижча у порівнянні з іншими
краями
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Освіта

Клімат на Височині – приємний, хоча край і належить
до відносно прохолодних регіонів Чеської Республіки.

ПРО ОСВІТУ НА ВИСОЧИНІ ДБАЮТЬ ДВА ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ (Політехнічний інститут
у м. Їглава та Західно-моравський інститут у м. Тршебіч), а також дев’ять відділень вищих
навчальних закладів інших країв. Сам край є засновником 52 середніх навчальних закладів.
До примітних фактів належить те, що на Височині є 564 публічних бібліотек, що у перерахунку
на кількість населення вдвічі перевищує середнє значення по республіці.

Це вiдображається не лише у видовому складі місцевих
екосистем, але також, наприклад, у народних звичаях,
вимогах до господарювання у сільському господарстві та

РОДОМ З ВИСОЧИНИ – НАШІ ВИЗНАЧНІ СПОРТСМЕНИ МИНУЛОГО ТА СЬОГОДЕННЯ. Окрім інших,
це, наприклад, золота медалістка – ковзанярка Мартіна Саблікова, брати Ярослав та Їржі Голіки,
багаторазові чемпіони світу з хокею, що блистали своїми результатами та хокейною фантазією
на гавлічкобродському льоді та стадіоні їглавської Дукли, а також рекордсменка світу з бігу
на короткі та середні дистанції, Ярміла Кратохвілова, з міста Ґолчув Єніков.

способі, у який місцеві мешканці проводять вільний час.

СИЛЬНА

З ВИСОЧИНИ ДО КОЖНОГО ДОМОГОСПОДАРСТВА В РЕСПУБЛІЦІ надходить електроенергія, що
складає п’яту частину загальної витрати. Незважаючи на відмінність поглядів громадськості
на використання ядерної енергії, атомна електростанція Дуковани і сьогодні залишається одним
з найбільш визначних вітчизняних джерел енергії. Крім того, вона належить до найбезпечніших
у порівнянні з атомними електростанціями усього світу.

Фотографії на цій сторінці
Ліворуч: Височина є визначним постачальником
енергії; перший шкільний день у селі Трнава біля
м. Тршебіч. Зверху: Легендарна чеська атлетка Ярміла
Кратохвілова – уродженка міста Ґолчув Єніков;
чемпіонка світу та Європи з ковзанярського спорту
Мартіна Саблікова на відкритті виставки фотографій
у місті Ждяр над Сазавоу.
Фотографія на попередньому розвороті
Краєвид біля міста Бистршіце над Пернштейнем
Фотографія на внутрішній стороні обкладинки
Підвечірній вид на замок в Телчі

М’ясо та молоко

Зелена країна

та спеціальні місцеві продукти. З Височини бере початок виробництво більшості
вітчизняної яловичини та свинини біологічної якості, а також значної частини
ВИСОЧИНІ НАЛЕЖИТЬ ПЕРШІСТЬ СЕРЕД КРАЇВ У РОЗВЕДЕННІ ХУДОБИ. П’ята частина від загальної кількості корів тримається саме тут, і цьому відповідає
виробництво молока та м’яса. Людям з усієї республіки відомі сири з Желетави, пршібиславські «Прібіначки» та традиційні костелецькі копченості.
Нарешті, навіть одна з улюблених сирокопчених ковбас носить назву «Височина». Цікаво, що погреби для дозрівання сиру у желетавській сироварні –
найбільші у Центральній Європі.
КОЖНА ТРЕТЯ ЧЕСЬКА КАРТОПЛИНА ВИРОЩУЄТЬСЯ НА ВИСОЧИНІ. Це по праву дало Височині славу картоплярського краю. Картопля тут родить
завдяки сприятливим ґрунтовим умовам – легкій землі з достачею вологи. Місто Гавлічкув Брод є центром картоплярських досліджень, і тут щороку
проходять Картоплярські дні, що супроводжуються професійними семінарами та кулінарними атракціонами для громадськості. Вшануванню картоплі
присвячене спеціальне свято, яке у Чеській Республіці не має аналогії – дуже популярне на сьогоднішній день щорічне «Брамборобрані» (Збір картоплі)
у місті Тршебіч.
ЛЮДИ НА ВИСОЧИНІ ЦІНУЮТЬ СВОЄ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Може, саме тому у Тршебічі випускають автобуси з альтернативним газовим приводом,
що є бережливим до природи, а в Їглаві діє розвинена мережа тролейбусного транспорту.

строкатої худоби» у селі Радешінска Свратка;
сортування відходів стало також однією з дисциплін
Фестивалю рекордів та курйозів у місті Пелгржімов.
Зверху: Картопляний цвіт – один з символів Височини
Фотографія на попередньому розвороті
Ждярська височина (біля села Даньковіце)

чистоти атмосфери, постійно покращуючи цей показник. Досягла попиту
вiдзнака якостi «Височина – регіональний продукт», яку отримують біопродукти

Картопля

Фотографії на цій сторінці
Праворуч: Національна виставка «День чеської

Височина є найчистішим краєм Чеської Республіки. Вона тримає першість щодо

меду, козячого молока та молочних продуктів з нього, що
виробляються подібним способом.

ЧИСТА

UNESCO

Височина є єдиним краєм, що може похвалитися водночас трьома пам’ятками, внесеними

Транспорт

Вода

до Переліку світової культурної та природної спадщини UNESCO. На її території також
знаходяться найвище розташована ділянка найзавантаженішої чеської автомагістралі,
з найбільшим автомагістральним мостом у ЧР, географічний центр республіки, населені

ПЛОЩА ТА ЗАМОК У МІСТІ ТЕЛЧ є прикладом унікальної міщанської архітектури епохи Відродження, що зберігся до наших днів. Замкнену площу
з аркадами будинків внесено до Переліку світової спадщини у 1992 році. Прочанська церква Св. Іоанна Непомука пiдтверджує виняткові творчі здібності
архітектора Яна Блажея Сантіні та його розуміння символіки, зосередженої у мінімалістичному розумінні архітектури. Пам’ятка з іконографічною
концепцією, що вважається найвизначнішим витвором чеської барокової готики, потрапила до переліку UNESCO у 1994 році, першою з виключних
національних споруд. У 2003 році до двох попередніх пам’яток додалися тршебічська романська базиліка Св. Прокопа та єврейський квартал, що
нараховує понад сотню будинків, дві синагоги та цвинтар. Єврейський квартал є, крім того, єдиною єврейською пам’яткою за межами Ізраїлю, що фігурує
у Переліку світової спадщини USESCO.

пункти з найдовшою та найкоротшою однослівними назвами, похила вежа, найбільший
баштовий годинник та крайовий центр з найвищим висотним положенням. З гідрологічної
точки зору, Височина належить до так званого «даху Європи». Через її територію проходить
ділянка головного європейського вододілу, довжина якої перевищує сто кілометрів.

ПОЛОЖЕННЯМ У ЦЕНТРІ РЕСПУБЛІКИ, а разом з цим – і у центрі Європи, – визначається те, що Височина стала важливим транспортним вузлом. Край
перетинають шляхи європейського значення та автомагістраль D1, що сполучає Прагу з Брно. Транспортною цікавинкою Височини є найдовша у Чехії діюча
вузькоколійка від селища Обратань біля Пацова до міста Їндржіхув Градец та села Нова Бистршіце.
ВИСОЧИНА Є ДЖЕРЕЛОМ ВОДИ ДЛЯ ЗНАЧНОЇ ЧАСТИНИ НАШОЇ РЕСПУБЛІКИ. У краї беруть початок річки та струмки, а також через нього проходить
головний європейський вододіл між сточищами Чорного та Північного морів. Найбільше водосховище у Чеській Республіці Швігов (Желівка) постачає воду
не лише мешканцям краю, але також забезпечує домогосподарства та підприємства, наприклад, столиці країни Праги та інших великих міст Центральної
Богемії. Вода Вірського водосховища (побудованого у 1957 році) постачається населенню північної та східної частини краю, а також тече з кранів найбільшого міста Моравії – Брно.

Фотографії на цій сторінці
Ліворуч: Водосховище на річці Желівка; романська
базиліка Св. Прокопа у місті Тршебіч; прочанська
церква Св. Іоанна Непомука на Зеленій горі у місті
Ждяр над Сазавоу
Фотографія на попередньому розвороті
Височина (краєвид біля міста Гумполец)

НЕПОВТОРНА

Відкриті голови
Інформатика

Великі фірми з гучними іменами, сімейні підприємства із столітніми традиціями
та тисячі дрібних ремісників є відбитком активності нинішньої Височини. Низка

Роботодавці

ідей та винаходів з Височини збагатила та скрасила життя людям в усьому світі.
Майстерність місцевих мешканців підтверджується, наприклад, у місті Нове
Мнєсто на Морав’є, де розташований найбільший вітчизняний виробник

НА ВИСОЧИНІ ЗАВЖДИ ЖИЛИ ВПРАВНI, ОСВІЧЕНІ ТА ТВОРЧІ ЛЮДИ. Серед тих, хто увійшов в історію, можна знайти композиторів, архітекторів, видатних
економістів, письменників, лікарів, біологів, математиків, мовознавців, техніків та конструкторів, винахідників та фахівців в iнших галузях. Багато з них,
викладаючи в університетах, передали свої знання учням не лише на Височині, зробивши, таким чином, внесок до розвитку різних наукових дисциплін.
Іншим належать заслуги у прогресі медицини, збагаченні людства промисловими винаходами та проектуванні споруд, що досьогодні викликають
захоплення й повагу у світі.
ЗАВДЯКИ ВИГІДНОМУ ПОЛОЖЕННЮ ТА ТРАНСПОРТНІЙ ДОСТУПНОСТІ тут знайшла своє місце низка виробничих підприємств та фірм. У тому, що Височина
стала одним з країв, що найбільш динамічно розвиваються, – і їх заслуга. Крім машинобудування та автомобільної промисловості, тисячам людей забезпечують робочі місця й такі традиційні галузі, як лісова промисловість, текстильне виробництво, а також, не в останню чергу, – харчова промисловість та
сільське господарство. Широка галузева структура надає Височині стабільності. До визначних роботодавців належить також сам край, який утримує
навчальні заклади, лікарні, музеї та галереї, заклади соціального піклування та інші установи, що надають мешканцям важливі громадські послуги. У цих
організаціях, засновником яких є край та які частково фінансуються за рахунок бюджету, працює понад 11 000 чоловік.
ВИСОЧИНА ПІДТРИМУЄ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Її сильною стороною є інтенсивний розвиток інформатики та масове використання інтернету. Краєм
створено власну оптичну мережу RowaNet, що дає можливiсть швидко та надійно передавати данi у сфері громадського управління, а також некомерційно підключатися до інтернету для мешканців та відвідувачів міст Височини. Край розвиває також виняткове сховище даних, де збирається інформація
з багатьох галузей. За його допомогою він здатний складати точні аналізи для прийняття важливих рішень щодо подальшого розвитку. За сховище даних
край Височина отримав премію журналу Business World «Розумна установа».

Фотографії на цій сторінці
Ліворуч: Їглавська фірма Automotive Lighting щорічно випускає мільони фар для автомобілів усього світу.
Зверху: Громадський інтернет в їглавській лікарні; вправні руки різьбяра – майстра по виготовленню вертепів
Фотографія на попередньому розвороті
Роштейнський став біля міста Телч

лиж – виготовлювач з більш, ніж столітніми традиціями.

АКТИВНА

Життя
Культура
Історія

Люди на Височині сьогодні не лише мешкають, отримують освіту та працюють, але
також розважаються, займаються спортом та сприяють різноманітності
суспільного життя своєю діяльністю у багатьох громадських товариствах. Для

ПРИРОДНІ УМОВИ ВИСОЧИНИ створюють багаті можливості для занять під відкритим небом.
Шанувальники зимових видів спорту та велотуризму, а також, наприклад, водного спорту тут
знайдуть те, чого бажають. Тут люди можуть користуватися можливостями проведення вільного
часу, які їм доставляють численні спортивні та культурні заклади у містах. У селах досьогодні
збереглися старовинні народні звичаї – лютнева Масниця, великодні «помлазки» (плетені батоги
з хмизу), народні гулянки та різдвяні торги. Височина пишається вправністю місцевих вертепних
різьбярів, витвори яких радують око не одного шанувальника традиційної народної різьби по
дереву.

місцевих мешканців та численних відвідувачів Височина поєднується
з пам’ятками, музичними фестивалями, народними святами, виставками та
численними красами природи. На території краю можна знайти сотні
пам’яток – від відомих замків та палаців до унікальних сільських будівель.

ВИСОЧИНА ЖИВЕ ЧИСЛЕННИМИ КУЛЬТУРНИМИ ЗАХОДАМИ, причому значення деяких з них далеко
перевищує межі краю та усієї нашої батьківщини. Зокрема, Їглавський міжнародний фестиваль
документальних фільмів, музичний фестиваль Петра Дворського у місті Яромнєржіце та «Канікули»
у місті Телч користуються постійною популярністю у відвідувачів з різних кутків Європи.

БАРВИСТА

МАЙЖЕ СТО МУЗЕЇВ, галерей, залів пам’яті й доступних замків та палаців представляють Височину,
починаючи давньою історію й закінчуючи сучасністю, на цілорічних виставках та в постійних
експозиціях. На території краю знаходиться дванадцять національних пам’яток культури,
25 міських та вісім сільських історико-культурних заповідників і зон.

Фотографії на цій сторінці
Ліворуч: Бароковий замок у місті Яромнєржіце над
Рокитноу; туристи на історичній площі у місті Телч.
Зверху: Височина пронизана велосипедними
доріжками; замок Роштейн
Фотографія на попередньому розвороті
Вигляд пагорба Мелехов з боку міста Ліпніце над
Сазавоу

Єврейське населення

Християнський світ

Люди на Височині живуть по-сучасному, проте досьогодні не
втратили контакт із своїм корінням. Передусім, у сільській
місцевості це підтверджується збереженням християнських
традицій, на багатьох інших місцях можна знайти явні сліди
єврейської культури. Свідоцтво про свої часи нам дають

ЇГЛАВА, ТРШЕБІЧ, ВЕЛКЕ МЕЗІРЖІЧІ, БРТНІЦЕ, ҐОЛЧУВ ЄНІКОВ, ХОТЄБОРЖ, ГАВЛІЧКУВ БРОД, СВ’ЄТЛА
НАД САЗАВОУ, ПОЛНА, ТРШЕШТЬ. На цих місцях досьогодні збереглися барвисті єврейські
квартали та цвинтарі. Колишні синагоги у наші дні, здебільшого, служать культурними та суспільними залами, музеями або галереями. Сумною, але характерно драматичною та повчальною
згадкою про єврейське минуле Височини є так звана «поленська гілснеріада», про яку розповідає
музей у місцевій синагозі.
ЦЕРКВИ Є ДОМІНУЮЧИМИ СПОРУДАМИ МАЙЖЕ КОЖНОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ. Проте, на відміну
від багатьох інших регіонів, у неділю та свята, а часто – і у робочі дні вони на Височині не пустують.
Люди тут беруть активну участь у церковному житті, за статистиками, 47 відсотків мешканців краю
є віруючими. Вже стали традиційними, наприклад, великі страсні вистави парафіян у місті Ждяр
над Сазавоу та багато інших (наприклад, паломництва, процесії) в усьому краї. Мабуть, тому серед
його мешканців укорінилася примовка: «Господь Бог Височину любить».

Фотографії на цій сторінці
Ліворуч зверху: Церква Св. Іоанна Хрестителя у місті Намнєшть над Ославоу. Ліворуч внизу: Одна з літніх мес під
відкритим небом; єврейський цвинтар у місті Ґолчув Єніков. Зверху: При прогулянках Височиною неможливо
пропустити декілька святих місць
Фотографія на попередньому розвороті
Височина (краєвид біля селища Окршішки)

численні історичні споруди, традиції, звичаї та символіка, що
збереглася в архітектурі.

ТРАДИЦІЙНА

Навколишнє
середовище
Здоров’я
Люди

Височина є прикладом винахідливого поєднання природних
умов, історичного надбання та старанності предків і нинішніх
мешканців краю. З Височиною їх поєднують любов
до батьківщини, повага до навколишнього середовища та

СТАТИСТИКИ ГОВОРЯТЬ, ЩО ВИСОЧИНА Є ЗДОРОВИМ КРАЄМ. За їхнiми даними, люди тут,
у середньому, доживають до вищого віку, ніж в інших частинах Чеської Республіки (приблизно
77 років). Про здоров’я мешканців Височини піклується, перш за все, п’ять крайових лікарень, які
край, як засновник, довів до високого фахового рівня та господарського процвітання. Медичне
обслуговування дуже добре забезпечене і в інших місцях (наприклад, Лікарня Св. Здіслави), де
охорона здоров’я перебуває у приватних руках, включаючи місцеві лікарні. Височина стала
першим краєм, що взяв участь в європейському проекті «Здорове місто – здоровий край», в якому
її справи йдуть дуже добре.

відповідальність перед майбутніми поколіннями. Це – люди, які
своїми ідеями, здібностями та працьовитістю привели регіон
на межі Богемії та Моравії до процвітання та загального
позитивного зростання.

ЛІСИ ВИСОЧИНИ, НЕ ЗАБРУДНЕНІ ВИКИДАМИ, Є МРІЄЮ КОЖНОГО ГРИБНИКА. У регіоні знаходяться
два ландшафтні заповідники – Ждярська височина та Залізні гори, а також дев’ять природних
парків та 170 охоронюваних територій невеликої площі. Багата та різноманітна з ботанічної точки
зору, Височина є домівкою багатьох рідкісних рослин, – наприклад, росички та зозулинців. Біля
міста Тршебіч простирається Могеленський серпентиновий степ – найбільша вітчизняна степова
місцевість з типовою флорою та фауною. Його природна унікальність має, принайменше,
центральноєвропейське значення.
НА ВИСОЧИНІ НАРОДИВСЯ РЯД ЛЮДЕЙ, ІМЕНА ЯКИХ СЬОГОДНІ відомі далеко за межами нашої
батьківщини. Інші визначні особистості, що увійшли до чеської та світової історії, також обрали
Височину своєю домівкою або прожили тут принаймні частину життя. З їх числа згадаймо кілька
найвідоміших імен – архітектор Ян Блажей Сантіні Айхл, композитор та скрипаль Ян Вацлав Антонін
Стаміц, композитор та диригент Густав Малер, поет та письменник Ян Заграднічек, поет та письменник Якуб Демл, поет, перекладач та графік Богуслав Рейнек, письменник Ярослав Гашек, поет та
журналіст Карел Гавлічек Боровски, літератор та видавець Йозеф Флоріан, письменник Франц
Кафка, поет та прозаїк Антонін Сова, живописець та ілюстратор Отакар Штафл, композитор
Вітєзслав Новак, письменник та редактор Іґнат Геррманн, письменниця та
колекціонер народного мистецтва Франтішка Странецка, поет та письменник Отокар Бржезіна, живописець, графік та ілюстратор Ян Зрзави,
письменники і драматурги Алоїс та Вілем Мрштіки, парафіяльний священик, що написав першу чеську оригінальну
авторську казку, Ян Карафіат, архітектор та дизайнер Йозеф
Гоффманн, технік та винахідник Еріх Роучка, економіст та
політолог Йозеф Алоїс Шумпетер, а також математик,
священик та філософ Бернард Больцано.

ЖИВА
Фотографії на цій сторінці
Ліворуч: Статуя Карела Гавлічека Боровського у його
рідному місті Гавлічкув Брод. Зверху: Осінь у лісах
Височини; малі спортсмени міряються силами
Фотографія на попередньому розвороті
Природний парк «Тршебічско»

Цікаві факти

Туризм

Похилу вежу має церква Св. Якова у м. Телч
(відхилення 48 см).
Найбільшим ставком Височини є Велке Дярко
(206 га).

Їжа
Сім’я

Масштабну колекцiю люльок можна знайти
у Музеї Височини у м. Тршебіч.
У замковому парку м. Каменіце над Ліпоу
росте знаменна липа, вік якої приблизно
визначається від 600 до 800 років (посаджена
нібито у 1248 році).

ВИСОЧИНУ ВАРТО ВІДВІДАТИ: 20 загальнодоступних замків та палаців, два монастирі, 37 наукових
стежок, 2700 кілометрів пішохідних маршрутів, 2400 кілометрів велосипедних маршрутів,
30 зимових гірськолижних комплексів, 200 кілометрів лижні для бігових лиж з доглядом, п’ять
канатних центрів, 180 кінних станцій та сім оглядових веж. Умови для водників надають, наприклад, річки Сазава, Їглава, Ослава, Рокитна та Свратка
ОРИГІНАЛЬНА КУХНЯ, в якій можна знайти богемські, моравські та німецькі впливи з домішком
сільських традицій та імпровізації. Так можна охарактеризувати страву багатьох поколінь
на Височині, яка смакує та викликає повагу й захоплення місцевими куховарками та кухарями.
Протягом років люди навчилися з майстерністю включати до свого раціону типові місцеві
продукти, дари землі та плоди свого повсякденного господарювання. Серед любителів пива
користуються попитом знамениті делікатеси з Височини – далешіцьке пиво «Postřižinské»,
природний Bernard з міста Гумполец, оригінальний премонстратський напій з желівського
монастиря Kloster Bier та низка інших славетних місцевих марок.
ЗГУРТОВАНІСТЬ СІМ’Ї НА ВИСОЧИНІ залишається, як і раніше, дуже шанованою традиційною
цінністю. Про це свідчить і статистика кількості розлучень, що у порівнянні з іншими краями
демонструє одне з найнижчих значень. Розгалужена рідня часто підтримує близькі контакти та
в дусі традицій протягом усього року користується нагодами свят та урочистостей для відвідин
та зустрічей. Височина також бере участь у масштабному проекті сімейних паспортів, що
дозволяє сім’ям з дітьми користуватися низкою знижок при покупках та відвіданні закладів
дозвілля.

Фотографії на цій сторінці
Ліворуч зверху: Площа в Їглаві (ратуша і Костел св. Ігнатія з Лойоли). Ліворуч внизу: Сучасна купальня у місті Гавлічкув
Брод. Зверху: У місті Ліпніце над Сазавоу розливає пиво онук Ярослава Гашека – Ріхард
Фотографія на попередньому розвороті
Краєвид біля селища Ческа Б’єла

Найстаршим деревом у Чеській Республіці є
тис червоний у с. Вілемовіце біля міста Гавлчікув
Брод, вік якого, за розсудливим припущенням
фахівців, визначається у 850 років; за деякими
приблизними визначеннями, вік дерева далеко
перевищує тисячу років.
Курйозом є пам’ятник найславетнішому
новоселу, що ніколи не існував. Поставили його
у м. Гумполец за відомою фразою з чеського
фільму «Маречку, подайте мені ручку»: «Глінік
переїхав до Гумполця».
Найменший цвинтар у Чехії розташований
у с. Глубоке біля міста Намнєшть. Його
внутрішня площа складає 102 м2, і на ньому
знаходиться лише сім могил.
Найстарший дзвін на Височині (та другий
за віком у Богемії) є приналежністю храму
Вознесіння Діви Марії у м. Гавлічкув Брод. Дзвін
«Вілем» відлито, з найбільшою ймовірністю, вже
у першій половині XIV століття. Діаметр дзвону
складає 1,47 м, висота – 1,25 м, маса, за приблизною оцінкою – 1900 кг.
Баштовий годинник на міській вежі при
церкві Св. Мартіна у м. Тршебіч – найбільший
у Чеській Республіці та на європейському
континенті. Чотири емальовані циферблати
мають у діаметрі 550 см.
Водосховище Швігов на річці Желівці є
найбільшим вітчизняним водосховищем. Воно
має площу 1670 га, глибину 55,7 м та вміщує
298,3 мільйонів м3 води.
Єдиний музей книги у Чехії можна знайти
у м. Ждяр над Сазавоу.

Здорові сiмейнi й сусідські стосунки та суспільні традиції на Височині не зникли
навіть з приходом нинішнього сучасного способу життя, який приніс до міст значну
пропозицію послуг, а у сільській місцевості виявляє себе у вигляді гармонійного
піклування про навколишнє середовище та розвитку екологічно нешкідливого
господарювання. Завдяки підтримці Фонду Височини та Європейського Союзу
на ринку знаходять застосування й традиційні регіональні вироби та продукти.

ДРУЖНЯ

Доступність

Безпека
Відпочинок
ВИСОЧИНА РОЗТАШОВАНА У ЦЕНТРІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, між двома найбільш значними містами – Прагою та Брно, утворюючи міст між Богемією та Моравією. Вона є ідеальним місцем для
зустрічей. Саме з Височини – найменша відстань до всіх дванадцяти пам’яток UNESCO у республіці.
Геометричний центр між ними (за станом на 2008 р.) знаходиться на території села Мнєржін.
НА ВИСОЧИНІ ВИ МОЖЕТЕ ПОЧУВАТИСЯ У БЕЗПЕЦІ. Довгострокова статистика показує, що на її
території – найнижча кількість скоєних злочинів у порівнянні з іншими краями. На Височині
не зафіксовано суцільних повеней та інших надзвичайних стихійних лих.
ВИСОЧИНА КОРИСТУЄТЬСЯ ПОСТІЙНИМ ПОПИТОМ, як місце не лише пізнавального, але також
оздоровчого та сімейного туризму. Вона пропонує безліч тем та цілей, що є ідеальними для всієї
сім’ї, буяє незайманою природою та приваблює своєю доступністю. Чисті ліси надають багаті
можливості для грибників.

Цікаві факти
Єдиний вітряний млин на Височині стоїть
у м. Тршебіч. Млин збудований у 1825 р. та
призначений для розмелу ялинової кори на
дубитель для потреб шкіряних майстерень
у с. Боровіна.
Автомагістральний міст Височина, біля
м. Велке Мезіржічі, є унікальним за своїми
розмірами, висотою над рівнем місцевості та
способом виконання. Несучу конструкцію
складають дві сталеві ферми загальною вагою
6000 тон. Опори – бетонні. Висота мостового
полотна – 76 метрів, довжина перекриття
складає 425 метрів.
Село Еш біля міста Пацов є селом з найкоротшою назвою у нашій країні, з іншого боку,
найдовшу однослівну назву носить село
Простршедковіце поблизу м. Їглава.
Найстаршою оглядовою вежею у Моравії є
Вавилон біля м. Намнєшть над Ославоу (1831 р.).

Зверху: Відпочинок у природному заповіднику
«Кобилінец». Внизу: Наметове містечко біля
популярного ставу Ржека
Фотографія на попередньому розвороті
Вид довкілля з Пасецької скелі

високого віку у найчистішому навколишньому середовищі,
рівень безробіття протягом тривалого часу нижчий, нiж
середнє значення по республіці, зарплати у порівнянні
з іншими краями ростуть найшвидше. Височина також
є найбезпечнішим краєм. Це – місце, де можна добре жити,
працювати або займатися бізнесом, де вас вітатимуть на ваших
подорожах за пізнанням та відпочинком.

У с. Краліце біля міста Тршебіч стоїть
унікальний пам’тник Краліцькій Біблії.
Першу чеську оперу написав Франтішек
Вацлав Міча. Вона називається «Про походження
Яромнержіце», перша вистава відбулася у 1730 р.
в замку, у місті Яромнєржіце над Рокитноу.
Найбільший моноліт у Чехії – так званий
обеліск Плечніка у Празькому Кремлі (15,41 м) –
був створений з мракотінського граніту.
Першою у Чехії щоденною політичною
газетою стали «Народні новіни» (Народна
газета), що видавалися з 5 квітня 1848 р.
уродженцем Височини Карелом Гавлічеком
Боровським.
«Будинок Фара» та «Вілла Дрекслера»
1912–1913 рр. у м. Пелгржімов – унікальні
кубістські споруди архітектора Павла Янака.

Фотографії на цій сторінці
Ліворуч: Куточок на річці Доубрава.

Височина є чудовим місцем для життя. Люди тут доживають до

Друге за розміром міське підземелля
у Чеській Республіці було побудовано під
м. Їглава.
У м. Пелгржімов, у межах проекту Музея
рекордів та курйозів, стікаються води з усієї
планети. З дня, коли було розпочато спробу
рекорду у 2005 р., за допомогою гігантської
лійки до пелгржімовської річки Б’єла влилося
вже 676 проб з 65 країн.
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