
  

MALÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK
Jeden z typických rybníků v oblasti, ve kterém je povoleno 
koupání. Malý pařezitý rybník leží v nadmořské výšce630 
m.n.m. Rybník je obklopen rašelinnými společenstvy les-
ního i mimolesního charakteru. 

EN  MALÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK
Jeden z  typických rybníků v oblasti, ve kterém je povoleno koupání. 
Malý pařezitý rybník leží v nadmořské výšce630 m.n.m.  Rybník je obk-
lopen rašelinnými společenstvy lesního i mimolesního charakteru. 

DE  MALÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK
Jeden z  typických rybníků v oblasti, ve kterém je povoleno koupání. 

Malý pařezitý rybník leží v nadmořské výšce630 m.n.m.  Rybník je obklopen rašelinnými společenstvy lesního i mi-
molesního charakteru. 

FR  MALÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK
Jeden z typických rybníků v oblasti, ve kterém je povoleno koupání. Malý pařezitý rybník leží v nadmořské výšce630 
m.n.m.  Rybník je obklopen rašelinnými společenstvy lesního i mimolesního charakteru. 
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PŘÍRODNÍ PAMÁTKA  
MÍCHOVA SKÁLA
Osamocený skalní útvar v lese na jižním svahu kóty 773 
m n. m. západně od Velkého Pařezitého rybníka, asi 2 
km severozápadně od obce Řásná.  Nadmořská výška: 
765 - 774 m. Vyhlášeno: 1984. Míchova skála je jedním 
z nejlépe zachovalých projevů tropického zvětrávání  
v třetihorách následujícího obnažení a intenzivního mra-
zového zvětrávání granitu v periglaciálních podmínkách 
pleistocénu ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů.

EN  PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MÍCHOVA SKÁLA
Osamocený skalní útvar v lese na jižním svahu kóty 773 m n. m. západně od Velkého Pařezitého rybníka, asi 2 km 
severozápadně od obce Řásná.  Nadmořská výška: 765 - 774 m. Vyhlášeno: 1984. Míchova skála je jedním z nejlépe 
zachovalých projevů tropického zvětrávání v třetihorách následujícího obnažení a intenzivního mrazového zvětrávání 
granitu v periglaciálních podmínkách pleistocénu ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů.

DE  PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MÍCHOVA SKÁLA
Osamocený skalní útvar v lese na jižním svahu kóty 773 m n. m. západně od Velkého Pařezitého rybníka, asi 2 km 
severozápadně od obce Řásná.  Nadmořská výška: 765 - 774 m. Vyhlášeno: 1984. Míchova skála je jedním z nejlépe 
zachovalých projevů tropického zvětrávání v třetihorách následujícího obnažení a intenzivního mrazového zvětrávání 
granitu v periglaciálních podmínkách pleistocénu ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů.

FR  PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MÍCHOVA SKÁLA
Osamocený skalní útvar v lese na jižním svahu kóty 773 m n. m. západně od Velkého Pařezitého rybníka, asi 2 km 
severozápadně od obce Řásná.  Nadmořská výška: 765 - 774 m. Vyhlášeno: 1984. Míchova skála je jedním z nejlépe 
zachovalých projevů tropického zvětrávání v třetihorách následujícího obnažení a intenzivního mrazového zvětrávání 
granitu v periglaciálních podmínkách pleistocénu ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů.
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PŘÍRODNÍ REZERVACE 
ROŠTÝNSKÁ OBORA
Rozsáhlý komplex bučin v okolí hradu Roštejn  
a západně od něj, asi 2 km severně od obce Doupě  
v Jihlavských vrších. Katastrální území: Doupě. Výměra: 
31,88 ha. Nadmořská výška: 618 - 674 m. Vyhlášeno: 
1977.Předmětem ochrany je jeden z nejrozsáhlejších 
komplexů přírodě blízkých lesních společenstev biko-
vých bučin v Jihlavských vrších, pozůstatek bývalé 
Roštejnské obory.

EN  PŘÍRODNÍ REZERVACE ROŠTÝNSKÁ OBORA
Rozsáhlý komplex bučin v okolí hradu Roštejn a západně od něj, asi 2 km severně od obce Doupě v Jihlavských vrších. 
Katastrální území: Doupě. Výměra: 31,88 ha. Nadmořská výška: 618 - 674 m. Vyhlášeno: 1977.Předmětem ochra-
ny je jeden z nejrozsáhlejších komplexů přírodě blízkých lesních společenstev bikových bučin v Jihlavských vrších, 
pozůstatek bývalé Roštejnské obory.

DE  PŘÍRODNÍ REZERVACE ROŠTÝNSKÁ OBORA
Rozsáhlý komplex bučin v okolí hradu Roštejn a západně od něj, asi 2 km severně od obce Doupě v Jihlavských vrších. 
Katastrální území: Doupě. Výměra: 31,88 ha. Nadmořská výška: 618 - 674 m. Vyhlášeno: 1977.Předmětem ochra-
ny je jeden z nejrozsáhlejších komplexů přírodě blízkých lesních společenstev bikových bučin v Jihlavských vrších, 
pozůstatek bývalé Roštejnské obory.

FR  PŘÍRODNÍ REZERVACE ROŠTÝNSKÁ OBORA
Rozsáhlý komplex bučin v okolí hradu Roštejn a západně od něj, asi 2 km severně od obce Doupě v Jihlavských vrších. 
Katastrální území: Doupě. Výměra: 31,88 ha. Nadmořská výška: 618 - 674 m. Vyhlášeno: 1977.Předmětem ochra-
ny je jeden z nejrozsáhlejších komplexů přírodě blízkých lesních společenstev bikových bučin v Jihlavských vrších, 
pozůstatek bývalé Roštejnské obory.
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ROŠTEJNSKÁ OBORA
Historická obora pro spárkatou zvěř (daněk, muflon). 
Nejstarší poznatky  o Roštejnské oboře jsou z roku 1592. 
Obora byla založena pány z  Hradce. Se zvěří se v  ní 
hospodařilo až do 2.světové války, poté byla rozvráce-
na. K její rekonstrukci došlo v roce 2006 na redukované 
ploše. Současná výměra : 132ha. Unikátní jsou původní 
žulové ručně opracované oborní sloupy.

EN  PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MÍCHOVA SKÁLA
Historická obora pro spárkatou zvěř (daněk, muflon). Nejstarší poznatky  
o Roštejnské oboře jsou z roku 1592. Obora byla založena pány z Hrad-

ce. Se zvěří se v ní hospodařilo až do 2.světové války, poté byla rozvrácena. K její rekonstrukci došlo v roce 2006 na 
redukované ploše. Současná výměra : 132ha. Unikátní jsou původní žulové ručně opracované oborní sloupy.

DE  PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MÍCHOVA SKÁLA
Historická obora pro spárkatou zvěř (daněk, muflon). Nejstarší poznatky  o Roštejnské oboře jsou z roku 1592. Obora 
byla založena pány z Hradce. Se zvěří se v ní hospodařilo až do 2.světové války, poté byla rozvrácena. K její rekonstruk-
ci došlo v roce 2006 na redukované ploše. Současná výměra : 132ha. Unikátní jsou původní žulové ručně opracované 
oborní sloupy.

FR  PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MÍCHOVA SKÁLA
Historická obora pro spárkatou zvěř (daněk, muflon). Nejstarší poznatky  o Roštejnské oboře jsou z roku 1592. Obora 
byla založena pány z Hradce. Se zvěří se v ní hospodařilo až do 2.světové války, poté byla rozvrácena. K její rekonstruk-
ci došlo v roce 2006 na redukované ploše. Současná výměra : 132ha. Unikátní jsou původní žulové ručně opracované 
oborní sloupy.
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ROŠTEJN
Renesanční lovecké sídlo, kterému vévodí gotická sed-
miboká věž 53 m vysoká, odkud je nádherný výhled na 
Vysočinu (výjimečně bývají vidět i Alpy). Návštěvník 
Roštejna si prohlédne hradní halu s loveckými trofejemi, 
erbovní sál se sedmi sty erby, expozici porcelánu, cínu 
a etnografie, botanický sál s unikátním vyobrazením 
tří set užitkových a léčivých rostlin a dřevin nebo ka-
pli zasvěcenou sv. Eustachovi, patronu lovců. V létě je 
hrad dějištěm mnoha kulturních a historických akcí např. 
Šermířské dny. Roštejn plnil funkci obranného

EN  ROŠTEJN
Renesanční lovecké sídlo, kterému vévodí gotická sedmiboká věž 53 m vysoká, odkud je nádherný výhled na Vysočinu 
(výjimečně bývají vidět i Alpy). Návštěvník Roštejna si prohlédne hradní halu s loveckými trofejemi, erbovní sál se sed-
mi sty erby, expozici porcelánu, cínu a etnografie, botanický sál s unikátním vyobrazením tří set užitkových a léčivých 
rostlin a dřevin nebo kapli zasvěcenou sv. Eustachovi, patronu lovců. V létě je hrad dějištěm mnoha kulturních a his-
torických akcí např. Šermířské dny. Roštejn plnil funkci obranného

DE  ROŠTEJN
Renesanční lovecké sídlo, kterému vévodí gotická sedmiboká věž 53 m vysoká, odkud je nádherný výhled na Vysočinu 
(výjimečně bývají vidět i Alpy). Návštěvník Roštejna si prohlédne hradní halu s loveckými trofejemi, erbovní sál se sed-
mi sty erby, expozici porcelánu, cínu a etnografie, botanický sál s unikátním vyobrazením tří set užitkových a léčivých 
rostlin a dřevin nebo kapli zasvěcenou sv. Eustachovi, patronu lovců. V létě je hrad dějištěm mnoha kulturních a his-
torických akcí např. Šermířské dny. Roštejn plnil funkci obranného

FR  ROŠTEJN
Renesanční lovecké sídlo, kterému vévodí gotická sedmiboká věž 53 m vysoká, odkud je nádherný výhled na Vysočinu 
(výjimečně bývají vidět i Alpy). Návštěvník Roštejna si prohlédne hradní halu s loveckými trofejemi, erbovní sál se sed-
mi sty erby, expozici porcelánu, cínu a etnografie, botanický sál s unikátním vyobrazením tří set užitkových a léčivých 
rostlin a dřevin nebo kapli zasvěcenou sv. Eustachovi, patronu lovců. V létě je hrad dějištěm mnoha kulturních a his-
torických akcí např. Šermířské dny. Roštejn plnil funkci obranného
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NAUČNÉ STEZKY GEOPARKU VYSOČINA

Původní žulové ručně opracované sloupy Roštejnské obory, použité na stavbu oborního 
plotu o celkové délce 4 917 m.
EN  Původní žulové ručně opracované sloupy Roštejnské obory, použité na stavbu 
oborního plotu o celkové délce 4 917 m.
DE  Původní žulové ručně opracované sloupy Roštejnské obory, použité na stavbu 
oborního plotu o celkové délce 4 917 m.
FR  Původní žulové ručně opracované sloupy Roštejnské obory, použité na stavbu 
oborního plotu o celkové délce 4 917 m.

Geoexpozice u Roštejnské obory. Expozice se věnuje horninám a geologickému vývoji 
na území Geoparku Vysočina.
EN  Geoexpozice u Roštejnské obory. Expozice se věnuje horninám a  geologickému 
vývoji na území Geoparku Vysočina.
DE  Geoexpozice u Roštejnské obory. Expozice se věnuje horninám a  geologickému 
vývoji na území Geoparku Vysočina.
FR  Geoexpozice u Roštejnské obory. Expozice se věnuje horninám a  geologickému 
vývoji na území Geoparku Vysočina.

Míchova skála poskytuje krásný vyhled do okolí. Můžete vidět většinu dominant  
geoparku, Javořici, Velký pařezitý rybník a nebo hrad Roštejn (na obrázku).
EN  Míchova skála poskytuje krásný vyhled do okolí. Můžete vidět většinu dominant 
geoparku, Javořici, Velký pařezitý rybník a nebo hrad Roštejn (na obrázku).
DE  Míchova skála poskytuje krásný vyhled do okolí. Můžete vidět většinu dominant 
geoparku, Javořici, Velký pařezitý rybník a nebo hrad Roštejn (na obrázku).
FR  Míchova skála poskytuje krásný vyhled do okolí. Můžete vidět většinu dominant 
geoparku, Javořici, Velký pařezitý rybník a nebo hrad Roštejn (na obrázku).

Javořice je nejvyšším vrcholem Jihlavských vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé 
Českomoravské vrchoviny. Nalézá se zde 166 metrů vysoký stožár televizního vysílače.
EN  Javořice je nejvyšším vrcholem Jihlavských vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé 
Českomoravské vrchoviny. Nalézá se zde 166 metrů vysoký stožár televizního vysílače.
DE  Javořice je nejvyšším vrcholem Jihlavských vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé 
Českomoravské vrchoviny. Nalézá se zde 166 metrů vysoký stožár televizního vysílače.
FR  Javořice je nejvyšším vrcholem Jihlavských vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé 
Českomoravské vrchoviny. Nalézá se zde 166 metrů vysoký stožár televizního vysílače.

GEOPARK VYSOČINA, Na Parkaně 372, 588 56 Telč
www.geoparkvysocina.cz

JAVOŘICE
Javořice (838 m.n.m.) je nejvyšším vrcholem Jihlavských 
vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé Českomoravské 
vrchoviny. Leží asi 10 kilometrů severozápadně od Telče 
a přibližně 5 kilometrů severovýchodně od Studené. Vr-
chol spadá do katastrálního území Mrákotín u Telče, ji-
hozápadní úbočí do k. ú. Světlá pod Javořicí (obec Stu-
dená) a severozápadní úbočí do k. ú. Klatovec.  Vrcholek 
je ukryt v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů a nalézá 
se zde 166 metrů vysoký stožár televizního vysílače. Na 
jižním svahu, necelý 1 km pod vrcholkem, je výhledová 

plošina s výhledy k Telči. Asi 500 m pod vrcholem je na severozápadním svahu odpočinkové 
místo s pramenem známým jako Studánka Páně.

EN  JAVOŘICE
Javořice (838 m.n.m.) je nejvyšším vrcholem Jihlavských vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé Českomoravské 
vrchoviny. Leží asi 10 kilometrů severozápadně od Telče a přibližně 5 kilometrů severovýchodně od Studené. Vrchol 
spadá do katastrálního území Mrákotín u Telče, jihozápadní úbočí do k. ú. Světlá pod Javořicí (obec Studená) a severo-
západní úbočí do k. ú. Klatovec.  Vrcholek je ukryt v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů a nalézá se zde 166 metrů 
vysoký stožár televizního vysílače. Na jižním svahu, necelý 1 km pod vrcholkem, je výhledová plošina s výhledy k Telči. 
Asi 500 m pod vrcholem je na severozápadním svahu odpočinkové místo s pramenem známým jako Studánka Páně.

DE  JAVOŘICE
Javořice (838 m.n.m.) je nejvyšším vrcholem Jihlavských vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé Českomoravské 
vrchoviny. Leží asi 10 kilometrů severozápadně od Telče a přibližně 5 kilometrů severovýchodně od Studené. Vrchol 
spadá do katastrálního území Mrákotín u Telče, jihozápadní úbočí do k. ú. Světlá pod Javořicí (obec Studená) a severo-
západní úbočí do k. ú. Klatovec.  Vrcholek je ukryt v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů a nalézá se zde 166 metrů 
vysoký stožár televizního vysílače. Na jižním svahu, necelý 1 km pod vrcholkem, je výhledová plošina s výhledy k Telči. 
Asi 500 m pod vrcholem je na severozápadním svahu odpočinkové místo s pramenem známým jako Studánka Páně.

FR  JAVOŘICE
Javořice (838 m.n.m.) je nejvyšším vrcholem Jihlavských vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé Českomoravské 
vrchoviny. Leží asi 10 kilometrů severozápadně od Telče a přibližně 5 kilometrů severovýchodně od Studené. Vrchol 
spadá do katastrálního území Mrákotín u Telče, jihozápadní úbočí do k. ú. Světlá pod Javořicí (obec Studená) a severo-
západní úbočí do k. ú. Klatovec.  Vrcholek je ukryt v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů a nalézá se zde 166 metrů 
vysoký stožár televizního vysílače. Na jižním svahu, necelý 1 km pod vrcholkem, je výhledová plošina s výhledy k Telči. 
Asi 500 m pod vrcholem je na severozápadním svahu odpočinkové místo s pramenem známým jako Studánka Páně.
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STUDÁNKA PÁNĚ
Významné poutní místo. Nachází se asi 500 m pod vr-
cholem Javořice a v blízkosti hlavního evropského roz-
vodí Dunaj – Labe. V pověsti se praví, že u této studánky 
bude vždy zachráněn český lid od nepřátelských vojsk, 
což se potvrdilo za třicetileté války, kdy se zde skrývali 
lidé a byli zachráněni. Studánka byla také shromaždištěm 
Českých bratrů, kteří se zde v době protireformace 
scházeli k tajným bohoslužbám. Památkou, která tuto 
dobu připomíná, je kamenný stůl, který stojí u Studánky 
Páně dodnes. Na tomto jednoduchém oltáři vždy stával 

vedle Bible kralické i zlatý kalich symbol jejich víry.

EN  STUDÁNKA PÁNĚ
Významné poutní místo. Nachází se asi 500 m pod vrcholem Javořice a v blízkosti hlavního evropského rozvodí Dunaj 
– Labe. V pověsti se praví, že u této studánky bude vždy zachráněn český lid od nepřátelských vojsk, což se potvrdilo 
za třicetileté války, kdy se zde skrývali lidé a byli zachráněni. Studánka byla také shromaždištěm Českých bratrů, kteří 
se zde v době protireformace scházeli k tajným bohoslužbám. Památkou, která tuto dobu připomíná, je kamenný stůl, 
který stojí u Studánky Páně dodnes. Na tomto jednoduchém oltáři vždy stával vedle Bible kralické i zlatý kalich sym-
bol jejich víry.

DE  STUDÁNKA PÁNĚ
Významné poutní místo. Nachází se asi 500 m pod vrcholem Javořice a v blízkosti hlavního evropského rozvodí Dunaj 
– Labe. V pověsti se praví, že u této studánky bude vždy zachráněn český lid od nepřátelských vojsk, což se potvrdilo 
za třicetileté války, kdy se zde skrývali lidé a byli zachráněni. Studánka byla také shromaždištěm Českých bratrů, kteří 
se zde v době protireformace scházeli k tajným bohoslužbám. Památkou, která tuto dobu připomíná, je kamenný stůl, 
který stojí u Studánky Páně dodnes. Na tomto jednoduchém oltáři vždy stával vedle Bible kralické i zlatý kalich sym-
bol jejich víry.

FR  STUDÁNKA PÁNĚ
Významné poutní místo. Nachází se asi 500 m pod vrcholem Javořice a v blízkosti hlavního evropského rozvodí Dunaj 
– Labe. V pověsti se praví, že u této studánky bude vždy zachráněn český lid od nepřátelských vojsk, což se potvrdilo 
za třicetileté války, kdy se zde skrývali lidé a byli zachráněni. Studánka byla také shromaždištěm Českých bratrů, kteří 
se zde v době protireformace scházeli k tajným bohoslužbám. Památkou, která tuto dobu připomíná, je kamenný stůl, 
který stojí u Studánky Páně dodnes. Na tomto jednoduchém oltáři vždy stával vedle Bible kralické i zlatý kalich sym-

bol jejich víry.
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HRABĚCÍ CHATA
Unikátní dřevěná stavba pod Javořicí, vznilá za 2. svě-
tové války dílem původních majitelů Podstatských-
Lichtenštejnů. Zrekonstruovaná v  režii státních lesů 
v roce 2000.

EN  HRABĚCÍ CHATA
Unikátní dřevěná stavba pod Javořicí, vzniklá za 2.světové války dílem 
původních majitelů Podstatských-Lichtenštejnů. Zrekonstruovaná 
v režii státních lesů v roce 2000.

DE  HRABĚCÍ CHATA
Unikátní dřevěná stavba pod Javořicí, vzniklá za 2.světové války dílem 

původních majitelů Podstatských-Lichtenštejnů. Zrekonstruovaná v režii státních lesů v roce 2000.

FR  HRABĚCÍ CHATA
Unikátní dřevěná stavba pod Javořicí, vzniklá za 2.světové války dílem původních majitelů Podstatských-Lichtenštejnů. 
Zrekonstruovaná v režii státních lesů v roce 2000. 
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PŘÍRODNÍ REZERVACE 
VELKÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK
Rybník Velký Pařezitý 1,5 km se rozprostírá severozápadně 
od obce Řásná.  Výměra: 23,51 ha. Nadmořská výška: 668 - 
680 m. Vyhlášeno: 1984. Předmětem ochrany je poměrně 
rozsáhlý komplex oligotrofního rybníka, mokřadních olšin 
a rašelinných březin v Jihlavských vrších. Na dně širokého 
údolí vzniklo na žulovém podkladu rozsáhlé rašeliniště, 
které je zřejmě nejhlubší v Jihlavských vrších - max. moc-
nost 4,5 m.

EN  PŘÍRODNÍ REZERVACE VELKÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK
Rybník Velký Pařezitý 1,5 km se rozprostírá severozápadně od obce Řásná.  Výměra: 23,51 ha. Nadmořská výška: 668 - 
680 m. Vyhlášeno: 1984. Předmětem ochrany je poměrně rozsáhlý komplex oligotrofního rybníka, mokřadních olšin a 
rašelinných březin v Jihlavských vrších. Na dně širokého údolí vzniklo na žulovém podkladu rozsáhlé rašeliniště, které 
je zřejmě nejhlubší v Jihlavských vrších - max. mocnost 4,5 m.

DE  PŘÍRODNÍ REZERVACE VELKÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK
Rybník Velký Pařezitý 1,5 km se rozprostírá severozápadně od obce Řásná.  Výměra: 23,51 ha. Nadmořská výška: 668 - 
680 m. Vyhlášeno: 1984. Předmětem ochrany je poměrně rozsáhlý komplex oligotrofního rybníka, mokřadních olšin a 
rašelinných březin v Jihlavských vrších. Na dně širokého údolí vzniklo na žulovém podkladu rozsáhlé rašeliniště, které 
je zřejmě nejhlubší v Jihlavských vrších - max. mocnost 4,5 m.

FR  PŘÍRODNÍ REZERVACE VELKÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK
Rybník Velký Pařezitý 1,5 km se rozprostírá severozápadně od obce Řásná.  Výměra: 23,51 ha. Nadmořská výška: 668 - 
680 m. Vyhlášeno: 1984. Předmětem ochrany je poměrně rozsáhlý komplex oligotrofního rybníka, mokřadních olšin a 
rašelinných březin v Jihlavských vrších. Na dně širokého údolí vzniklo na žulovém podkladu rozsáhlé rašeliniště, které 
je zřejmě nejhlubší v Jihlavských vrších - max. mocnost 4,5 m.

9

Pro využití virtuálního průvodce geoparku můžete použít většinu běžně dostupných mo-
bilních telefonů, jedinými podmínkami je, aby Váš přístroj měl nainstalovanou aplikaci 
pro čtení QR kódů nebo BeeTagg kódů a funkční internetové připojení. Návod na stážení 
a instalaci čtečky do Vašeho telefonu najdete na odkazu: http://geoparkvysocina.cz/vir-
tualnipruvodce

EN  Pro využití virtuálního průvodce geoparku můžete použít většinu běžně dostupných 
mobilních telefonů, jedinými podmínkami je, aby Váš přístroj měl nainstalovanou aplikaci 

pro čtení QR kódů nebo BeeTagg kódů a funkční internetové připojení. Návod na stážení a instalaci 
čtečky do Vašeho telefonu najdete na odkazu: http://geoparkvysocina.cz/virtualnipruvodce

DE  Pro využití virtuálního průvodce geoparku můžete použít většinu běžně dostupných mobilních 
telefonů, jedinými podmínkami je, aby Váš přístroj měl nainstalovanou aplikaci pro čtení QR kódů nebo 
BeeTagg kódů a funkční internetové připojení. Návod na stážení a instalaci čtečky do Vašeho telefonu 
najdete na odkazu: http://geoparkvysocina.cz/virtualnipruvodce

FR  Pro využití virtuálního průvodce geoparku můžete použít většinu běžně dostupných mobilních 
telefonů, jedinými podmínkami je, aby Váš přístroj měl nainstalovanou aplikaci pro čtení QR kódů nebo 
BeeTagg kódů a funkční internetové připojení. Návod na stážení a instalaci čtečky do Vašeho telefonu 
najdete na odkazu: http://geoparkvysocina.cz/virtualnipruvodce

VIRTUÁLNÍ PRŮVODCE
Virtual Tour | Virtueller Rundgang | Visite virtuelle

www.geoparkvysocina.cz

EN  Naučné stezky Geoparku Vysočina
DE  Naučné stezky Geoparku Vysočina 
FR  Naučné stezky Geoparku Vysočina 

1  Roštejn 2  PR Roštýnská obora 3  Roštejnská obora 5  Míchova skála 6  Javořice

7  Studánka Páně 8  Hraběcí chata 4  Malý pařezitý rybník 1  Roštejn

9  Velký pařezitý rybník 5  Míchova skála 6  Javořice 7  Studánka Páně 

8  Hraběcí chata 9  Velký pařezitý rybník

4  Malý pařezitý rybník 1  Roštejn 2  PR Roštýnská obora 

3  Roštejnská obora 4  Malý pařezitý rybník

13 km

8 km

4 km


