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1 Důležité kontakty
Vážení hosté,
předem nám dovolte poděkovat za výběr toho nejlepšího ubytování
, pro vaši vysněnou dovolenou, jakým naše Samota u Čížků nedaleko obce Kamenice u Jihlavy bezesporu je. Abychom pro
vás vytvořili co nejpříjemnější podmínky během vaší dovolené, prosíme o věnování chvilky času
informační knize, kterou jsme pro vás připravili a dále o respektování pravidel Samoty.

Hlavní kontakt na správce objektu:
Marie Běhalová,

+420 775 535 232 (Maruška)

V případě nedostupnosti volejte:
Petr Čermák ml., +420 777 609 182
Petr Čermák st., +420 607 212 451
V případě nedostupnosti výše uvedených kontaktů volejte:
Jiří Jízdný jr.,

+420 723 599 540 (Jirka)

2 Projekt Samota u Čížků
Kdy se začal psát příběh naší Samoty u Čížků?
Objekt byl vybudován kolem roku 1928 rodinou Čížkových jako lesní statek, který byl napojen jak
na lesní, tak také na polní hospodářství. Rodina dům opustila v roce 1971 a přestěhovala se do
nedaleké obce Kamenice, kde měla lepší komfort docházky do zaměstnání a školního zařízení
pro děti.
Od roku 1973 vlastní tento statek rodina Jízdných, původem z Velkého Meziříčí. Statek byl využíván donedávna jako chalupa, především pro letní rekreaci rodiny.
V roce 2020 jsme se rozhodli proměnit tento malý a klidný ráj na zemi v odpočinkové́ místo pro
vás, naše hosty a znamenalo to mnoho myšlenek a otevřených diskuzí, mnoho rad od odborníků a občas samozřejmě i nějaký ten kompromis. Ovšem výsledek stojí za to, však se kolem sebe
rozhlédněte a posuďte sami :-)
Samotný projekt „Samota U Čížků“ byl vytvořen na podzim roku 2020 a celou dobu jej vedla zkušená architektka paní Šárka Klaklová z Lumina Studia. Poté následovalo mnoho hodin rozsáhlé
a odborné práce stavebních firem a řemeslníků. Nezbytnou a důležitou pomocí nám byli a jsou
naši partneři a správci – rodina Čermákových z Kamenice.

Ani samotná obytná budova Samoty nezůstala opomenuta. Ve vnitřním objektu byla vytvořena
nová dešťová a odpadní kanalizace, která je napojena na čističku odpadních vod Hellstein.
Kvůli čističce odpadních vod odebíráme čistící a desinfekční prostředky od společnosti Tierra
Verde, které neobsahují ropné látky, chlor ani škodlivé fosfáty. Tyto prostředky obsahují pouze
v přírodě rozložitelné látky, a to je pro nás velmi důležité. Pokud bychom využívali běžné,
chemické čistící prostředky, tak bychom nejen že zničili život v čističce odpadních vod, ale také
bychom vypouštěli znečistěné vody přímo do přírody, která na vás čeká všude okolo za domem,
kam se podíváte. Prosíme, respektujte s námi tuto jednoduchou zásadu, protože příroda se nám
za to odmění laskavostí.
V objektu dále došlo ke kompletní předělávce verandy, úpravě technologie ve wellness zóně
a veškeré prostory byly nově vymalovány. Dále jsme zpřístupnili a připravili pokoj číslo 4. v prvním patře. Dům je částečně napojený na systém ovládání domu Loxone (samonabíjecí tablet
je umístěn na zdi na verandě), který nám zajištuje vzdálený přístup k některým technologiím,
jako je například vytápění, ohřev teplé vody, ohřev vody v bazénu, venkovní osvětlení, monitoring
a regulace teplot ve všech místnostech, zabezpečení domu, ovládání závlah a ovládání ČOV atd.

3 Představení obce Kamenice
Malebný městys Kamenice (německy zvaný jako Kamenitz) naleznete v okrese Jihlava v Kraji
Vysočina. Rozkládá se na Moravě, na území regionu Moravské Horácko a žije zde přibližně 2 000
obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1391, kdy je v městské knize Velkého Meziříčí uveden jistý Svach z Kamenice. Na zdejší „tvrzi“ měla zbudované letní sídlo Kateřina z Valdštejna,
manželka Karla staršího ze Žerotína. Konala se tu schůzka Jiřího z Poděbrad s Matyášem
Korvínem a měl zde nocovat i Fridrich Falcký.
Od roku 1869 k této obci přísluší Vržanov a 1. července roku 1989 se místními částmi Kamenice
staly obec Kamenička a Řehořov. Obci byl 11. března roku 2008 obnoven status městyse. Městys
Kamenice u Jihlavy v roce 2009 obdržel významné ocenění v prestižní soutěži Vesnice Vysočiny.
Přesto, že Kamenice oplývá dosud tajemnými a nepoznanými památkami a zajímavostmi, nejsou
tyto památky příliš známy a objevovány, protože Kamenice stojí mimo celou řadu dopravních
tepen, což je ale podle nás škoda, neboť si tyto památky zaslouží obdiv.
Zde uvádíme stručný výčet několika z mnoha skvostů, které se v obci Kamenice nachází a které
určitě stojí za to, abyste jim věnovali krátkou pozornost a prohlédli si je.

Po Velikonočních svátcích roku 2021, zažila naše Samota rozsáhlou rekonstrukci, trvající po dobu
3 měsíců, kdy ve venkovním prostředí byly opraveny ploty, zkrášlena zeleň a vysázeny mladé
stromky, především nádherné, staré odrůdy slívy, zvané jako Durancie. Pokud jste milovníky
táboráků během dlouhých, letních večerů, nemějte obavy, nezapomněli jsme ani na vás. Vytvořili
jsme nové a útulné ohniště s posezením, ke kterému vás dovede efektně vytvořený chodníček
přímo ze dvora a pokud budete již unaveni, po čerstvě vsazených žulových kostkách se dostanete zpět až do samotné obytné budovy, která na vás dýchne modravým kabátkem. Vaši plechoví
miláčci také nezůstanou opomenuti, neboť jsme zvětšili a zpevnili parkoviště tak, abyste na něm
mohli pohodlně parkovat.

Kostel sv. Jakuba Většího

Příznivci kvalitní umělecké práce a šikovných lidských rukou se mohou pokochat železnou
bránou od uměleckého kováře pana Kazdy z nedaleké Stránecké Zhoři.

Kaple sv. Anny

Co je u nás dále nového?
Kromě venkovního osvětlení vás jistě zaujme zcela nový domek, zhotovený z modřínového dřeva,
. Co tento domek ve skutečnosti ukrývá?
který se přece nemůže jmenovat jinak než Modřínek
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Především venkovní sociální zařízení pro váš větší komfort při trávení volného času venku, abyste
nebyli odkázáni jen na sociální zařízení uvnitř obytné části. Dále kontejnery na tříděný a komunální odpad a malý sklad (kola, držáky na kola, atd.).

Kostel s pozdně románským jádrem pravděpodobně z konce 12. století, který je zasvěcen svatému Jakubu Většímu – patronu havířů. Loď, s jižním románským portálem, fragmenty původních
oken a se schodištěm v síle severní zdi, představuje torzo tribunového kostela s kruchtovou emporou. V 2. pol. 15. stol. bylo vystavěno nové gotické kněžiště s vítězným obloukem a prolomen
nový vchod do kostela v jižní lodi. Před rokem 1536 byla přistavěna i věž. V okolí městyse
je možné spatřit stopy středověkého kutání, viz. Železné doly, nebo Zlatá hora, kde probíhalo
snad dávnověké rýžování drahého kovu.
Kaple vystavěna farářem Josefem Karlem Streitem v 1. polovině 18. století je dokladem drobné
centrální sakrální architektury v rustikálním prostředí z doby kolem roku 1730. Větší oprava této
památky byla započata roku 1911 a i dnes slouží k bohoslužebním účelům ve všední dny, hlavně
pro svou přístupnost.
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Horní kašna
Na městečku před kaplí naleznete i takzvanou Horní kašnu, která pochází z 2. poloviny 18. století.
Její krásou se můžete pokochat před kaplí sv. Anny.

Dolní kašna
Kamenná kašna, která pochází z druhé poloviny 18. století, je nezvykle ozdobená sochou sv. Jana
Nepomuckého.

4 Seznam nejbližších dostupných zařízení a kontaktů IZS
V případě nutnosti a potřeby zde máte k dispozici několik základních adres a kontaktů
pro usnadnění a rychlejší orientaci.

KONTAKTY NA SLOŽKY IZS
Záchranná služba, tel.: 155
Hasiči, tel.: 150
Policie, tel.: 158
Tísňová linka, tel.: 112
4.1 Zdravotní střediska
» Stomatologie – zubní ambulance
zubař: MUDr. Jindřich Hlávka – Luka nad Jihlavou 675, Luka nad Jihlavou, tel.: +420 567 219 588
» Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, Jihlava, tel.: +420 567 157 111, +420 567 157 113

4.2 Pošta
» Kamenice 395 – Kamenice u Jihlavy
Po – Čt:
8:00 – 11:00, 14:00 – 15:00, 15:30 – 17:00 hod.
Pá:		
8:00 – 11:00, 14:00 – 15:00, 15:30 – 16:30 hod.
Tel.: +420 954 258 823

4.3 Potraviny
» Potraviny u Jansáku, s. r. o. – Kamenice č. 436
Prodejna potravin a smíšeného zboží velkoobchod s masem.
Po – Pá:
6:30 – 17:00 hod.
Sobota:
7:00 – 10:00 hod.
Neděle:
zavřeno
» Potraviny u Pavla (CBA) – Kamenice č. 34
Prodejna potravin a smíšeného zboží.
Po – Ne
6:30 – 20:00 hod.
Tel.: 778 009 868
» Řeznictví Kratochvíl – Kamenice 146
Lokální maso, skvělá kamenická klobása.
Ne a Po:
zavřeno
Út – Pá:
7:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 hod.
So: 		
6:30 – 10:00 hod.
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» Prodejna STOCO – Kamenice č. 16
Prodejna stavebnin, barev, drogerie, drobného a průmyslového zboží.
Prodej piva od pivovaru Kamenice (MadCat) a dalších lokálních pivovarů.
Po – Pá
8:00 – 17:30 hod.
So:		
7:00 – 11:30 hod.
Ne		
zavřeno

4.4 Farnost Kamenice
» Nedělní bohoslužby v kostele sv. Jakuba.
V 7:30 hod. ranní mše svatá.
V 10:45 hod. mše svatá pro rodiny s dětmi.
» Bohoslužby ve všední dny jsou v kapli sv. Anny na městečku.
Adresa: Kamenice 715.

5 Příjezd a odjezd
V této části informační knihy nám dovolte vás seznámit s průběhem příjezdu na Samotu u Čížků
a poskytnout vám v co největší možné míře podrobné informace a doporučení, které vám zajistí
co nejhladší průběh při příjezdu, ubytování a během pobytu, ale i při samotném odjezdu do vašich domovů. Věříme, že budete maximálně spokojeni a svou vysněnou dovolenou si zde naplno
vychutnáte.

5.1 Před příjezdem
Jaké oblečení si s sebou vezmete je čistě na vás. Samota se nachází uprostřed kopečků malebné
Vysočiny, ale i ta bývá občas s počasím nevyzpytatelná a neúprosná. Proto doporučujeme určitě
myslet jak na letní, tak i teplé oblečení, jak na repelenty, tak i na přezůvky, či lékárničku. Nač
ovšem myslet nemusíte jsou ručníky, prostěradla nebo čistící a úklidové prostředky, jelikož
ty budete mít k dispozici na Samotě.
Milovníky zlatého moku jistě potěšíme výčepním zařízením a kované kafaře kávovarem s kvalitní
kávou. Rychlovarná konvice a dvě lednice na uložení potravin jsou samozřejmostí.

5.2 Příjezd – Check-in
Samotám se ne nadarmo říká samota pro jejich skrytost a osamělost uprostřed přírody.
Nejinak tomu je i u té naší, proto se občas může stát cesta k ní velkým dobrodružstvím v hledání
té správné trasy. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že se s vámi setkáme nejdříve v městysi
Kamenice u Jihlavy, na parkovišti u místních potravin – Potraviny u Jansáků /FLOP, Kamenice 493,
Kamenice u Jihlavy, a to obvykle v 15:00 hodin. Samozřejmě záleží na vzájemné domluvě v případě
potřeby vhodnější hodiny.
Poté se společně přesuneme na Samotu
u Čížků, která se nachází asi 7 minut jízdy,
kde můžete při příjezdu zajet s vozem až
do areálu, abychom vám mohli nejdříve
celý areál představit, ukázat a vysvětlit vám
základní používání jednotlivých zařízení
v objektu, a až poté vás požádáme o zaparkování svých vozů na přímo určené, nově
rozšířené parkoviště, které na vás čeká
před elektrickou bránou.
Po seznámení se s celým areálem spolu
následně podepíšeme předávací protokol
k objektu a ke klíčům objektu, a požádáme
vás o složení vratné kauce 5 000 Kč na objekt
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a 1 500 Kč na bazén, v případě že jej budete využívat.

prosíme o opětovné zapnutí filtrace.

Budete-li mít jakékoliv otázky, neváhejte se s nimi na nás obrátit. Pamatujte si, že žádná otázka
.
není špatná, pokud nezůstane nevyslovena a nezodpovězena

Malý rybníček naopak ke koupání určen není, protože zastává úlohu retenční nádrže a sbírá
dešťovou vodu.

5.3 Průběh pobytu

Bezpečnostní upozornění: nenechávejte děti bez dozoru u žádné vodní plochy, hlídejte jejich
pohyb, hrozí nebezpečí utonutí.

V průběhu vašeho pobytu bude dojíždět na Samotu pan Čermák starší, který se průběžně
o objekt stará a pečuje o bazén i zeleň. V případě jakékoliv pomoci, nebo jen rady se na pana
Čermáka neváhejte obrátit, stejně tak i na paní Marii Běhalovou. Kontakty naleznete výše.

5.4 Odjezd – Check-Out
V den vašeho odjezdu vás žádáme o opuštění Samoty do 9:30 hodin dopoledne, a to z důvodu
úklidu a kompletní přípravy pro další hosty. Dále vás prosíme o průběžný úklid nadílky po vašich
psích miláčcích, a odvoz veškerých potravin, nápojů, nebo koření, vzhledem k tomu, že veškeré
potraviny budou z hygienických důvodů následně zlikvidovány, a to by přeci jen byla škoda.

Jak bylo již zmíněno v předchozí části pokynů, pro milovníky letních táboráků jsme zbudovali
útulné ohniště, které je ideálním místem pro večerní posezení uprostřed tiché a ničím nerušené
přírody. Z bezpečnostních důvodů rozdělávejte oheň vždy a pouze v železném ohništi, anebo u
grilu a nikdy jej nenechávejte zcela bez dozoru.
Po vyhasnutí a vychladnutí vždy ohniště vyčistěte a vzniklý popel vyhoďte na kompost za domem.
Za ohleduplný přístup a doplnění chybějícího dřeva z dřevníku vám předem děkujeme

.

V případě lůžkovin a ručníků, prosíme o jejich svlečení a položení na zem k postelím.

Hlavní jističe

Předem vám za tento ohleduplný přístupu děkujeme.

Za domem, vedle tepelných čerpadel naleznete hlavní jistič k domu. Ten v případě náhlého
výpadku elektrického proudu (bouřka, chyba na elektrickém vedení) můžete opět nahodit.
V situaci, kdy bude nutno nahodit hlavní jistič v nočních hodinách připomínáme, že je potřeba
vzít si s sebou baterku.

Téma úklidu je podrobně zpracováno v samostatné kapitole – Úklid. Prosíme o její prostudování,
aby nedošlo k nedorozuměním a mohli jsme si objekt společně projít a předat zpět v očekávaném stavu.
V případě poškození, či rozbití věcí, nebo zařízení, bude tato situace řešena stržením určité částky
ze zaplacené vratné kauce, případně doplatkem. Vše záleží na společné domluvě.

6 Provoz a řád Samoty
Zde se postupně seznámíte s provozem a řádem Samoty. Prosíme o přečtení a seznámení
se s jednotlivými body, abychom společně předešli případným zmatkům a nedorozumění.

6.1 Klíče, kauce a využívání produktů Tierra Verde
Klíče slouží k otevření vašeho pokoje, k přístupu do Samoty a ke všem branám. Z tohoto důvodu
vás prosíme, abyste dbali zvýšené opatrnosti a klíče neztratili. V případě ztráty vám budeme
nuceni naúčtovat případnou výměnu zámků v objektu, která se pohybuje v rozmezí zhruba
20 000 Kč.
Jak již bylo zmíněno výše, vratná kauce činí 5 000 Kč za objekt a 1 500 Kč za bazén (v případě, že
jej budete využívat).
Kvůli čističce odpadních vod používáme pro čištění a úklid výrobky společnosti Tierra Verde. Tyto
prostředky obsahují v přírodě rozložitelné látky. Z tohoto důvodu vás prosíme o používání pouze
těchto, námi vybraných čistících a úklidových prostředků. Pokud byste používali klasické
chemické prostředky, tak by mohlo dojít ke znečištění a zničení provozu v čističce odpadních
vod a vypouštění nerozložitelných, chemických látek přímo do přírody.

6.2 Venkovní část objektu – příjezdová cesta, brány a parkování
Na soukromé příjezdové cestě budete potkávat několik bran. Prosíme, abyste tyto brány
nezamykali, ale pouze přivřeli.

Ovocný sad
Náš ovocný sad považujeme právem za malý ráj na zemi, plný klidu, prostoru a sladkého ovoce
k nakousnutí. Utrhnout si na zub, nebo pro svá dítka můžete jak jablíčka a hrušky, tak také švestky,
třešně či durancie. Vzrostlé stromy vás potěší stínem a svými dary a vy je zase potěšíte, když jim
.
větve nezlomíte

Pokyny pro údržbu v zimním období
Silnice je v zimním období pravidelně odhrnována až k elektrické bráně. Ne vždy ale můžete
odhrnutí čekat okamžitě, prosíme o trpělivost. Při náledí není zajištěn posyp, dodržujte tedy
pravidla pro bezpečný pohyb po silnici. Vnitřní část objektu si prosím odhrňte sami a nebo
volejte správce.

6.3 Vnitřní část
Pro vjezd osobních vozidel a vyložení věcí jsou vám k dispozici dřevěná vrata a poté vás prosíme
o zaparkování automobilů zpět na hlavní parkoviště před areálem, které je dostatečně komfortní
a prostorné.
Své věci si můžete vyložit do prostoru spíže, kterou uvidíte vlevo od hlavních, vchodových dveří.
Zde také naleznete velkou lednici, která je určena především pro nápoje. Druhou lednici, včetně
menšího mrazáku, budete mít k dispozici v kuchyni. Pro chůzi do a z objektu vás prosíme, abyste
využívali především nově zbudovanou železnou bránu, alespoň se cestou pokocháte mistrovským dílem pana Kazdy, uměleckého kováře ze Stránecké Zhoři.
Venkovní světla se zapínají automaticky při soumraku a vypínají se ve 23.00 hodin. V systému
Loxone je možno tyto časy měnit. Naopak světla u velkého rybníčku se zapínají spolu s filtrací
a provzdušňováním dálkovým ovladačem.

V případě, že budete potřebovat, můžete se svým autem vjet přímo do areálu, ale poté prosíme
o jeho odparkování zpět na parkoviště tomu určené.

Na dvoře jsou dvě černé vpusti pro odvod dešťové vody a nejsou určeny pro odpadní vodu
s čistícími prostředky. Tyto vpusti vedou do malého rybníčku, proto vás prosíme, abyste tuto
odpadní vodu s čistícími prostředky Tierra Verde vylévali pouze do toalety.

Rybníčky

Kryté venkovní posezení s grilem

Naopak elektrickou bránu klidně zavírejte, slouží k tomu klíč od vašeho pokoje.

Velký rybníček se nepřetržitě filtruje a v letních horkých měsících je ideální volbou pro venkovní
koupání. Nelekejte se, pokud se v něm objeví drobný život, je to přeci jen přírodní nádrž. V rybníčku se můžete koupat, ale je potřeba vypnout filtraci (dálkovým ovladačem). Po koupání
8

Venkovní ohniště

Pro venkovní grilování můžete využít zastřešené posezení s grilem, stačí mít s sebou vlastní brikety
nebo dřevěné uhlí a pak si jen vychutnávat dlouhé letní večery u dobrého grilovaného pokrmu
se svou rodinou či přáteli. K tomu jistě oceníte i malé ohniště, na které můžete použít připravené
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dřevo. Prosíme pak o jeho doplnění z dřevníku
. Po bezpečném vyhasnutí a vychladnutí vás
prosíme o vyčistění popela z ohniště a jeho vysypání na kompost za domem.

Děkujeme, že tato nařízení vnímáte zodpovědně, a také je vysvětlíte svým dětem,
aby váš relaxační zážitek byl co nejvíce příjemný a co nejméně narušen.

Výčepní zařízení pro lahodný, zlatavý mok si můžete zapojit u grilu. V případě chladných večerů
můžete použít deky.

Vnitřní bazén funguje automaticky, můžete si tedy zapnout protiproud a dvě masážní funkce.
Ovládání se nachází na zdi vedle bazénu, tam si také jednotlivé funkce můžete nastavit.

Aby váš prožitek z grilování nebyl ničím narušen, určitě neváhejte využít lapače proti komárům
a dalšímu otravnému hmyzu. Jistě to oceníte.
Vnitřní část objektu ale také potěší ty z vás, kteří máte rádi letní sportovní hry, jako například
badminton. Máme pro vás k dispozici jak badmintonovou síť, tak také míčky a rakety.

Modřínek
Tak se jmenuje náš modřínový domek, ve kterém naleznete pro váš větší komfort venkovní sociální zařízení. Nemusíte tak v případě potřeby ihned spěchat do vnitřních prostor obytné budovy.
A protože i my myslíme na přírodu v každém směru, mají v samostatné místnosti svůj prostor
i popelnice na tříděný odpad. Třídit můžete papír, plast, sklo, plechovky a komunální odpad
a olej. Ostatní biologický, v přírodě rozložitelný odpad můžete vyhodit na kompost, a to včetně
popelu z ohnišť (vyjma živočišného odpadu jako jsou zbytky masa, mléka atd. – ty patří
do komunálního odpadu).

Dřevník
V dřevníku je pro vás předpřipravené dřevo na zátop v ohništích, krbu a v kachlových kamnech.
Můžete si jej pokrátit či naštípat.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: žádáme vás, abyste při manipulaci se sekerou a jinými nástroji
dbali zvýšené opatrnosti a nenechávali své děti v dřevníku bez dozoru!

Až vás bazén omrzí a vy budete chtít odejít, nezapomeňte vždy zavřít kryt bazénu, ať
nedojde k náhodnému znečištění, či odparu vody a máte při dalším koupání vždy hladinu čistou
jako zrcadlo. K zamknutí krytu vám poslouží dedikovaný klíč.
Wellness zóna je opatřena rekuperací, která zajišťuje kompletní výměnu vzduchu a funguje zcela
automaticky. Nemusíte se tedy o ni vůbec starat, ani být nesví z toho, že se vzduch nevyčistí.
Proto vás prosíme, abyste neotevírali ve wellness zóně okna ani dveře kvůli větrání, není to vůbec
nutné. Stejně jako u ohnišť nebo manipulace se dřívím, i tady platí zásada bezpečnosti
a ohleduplnosti.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
A proto nyní raději poučení více, a to bez legrace.
» Nikdy nenechte své ratolesti o samotě u bazénu a bez dozoru!
» Neskákejte do bazénu a buďte raději ve společnosti další osoby, nebo skupiny!
Vychutnali jste si dostatečně bazénové království a nyní chcete odejít z wellness zóny? Nebojte
se za sebou „zhasnout a zavřít kryt bazénu.“ Světla spolu s ovládáním bazénu naleznete
na pravé straně u vstupu do technické místnosti, kde jsou dva vypínače na celková světla
a ovládání bazénu. Aktivity v bazénu jsou nastaveny na určitý čas a následně se sami vypnou.

6.4 Vstup
Před každým vstupem do budovy vás prosíme, abyste se přezouvali a svým čtyřnohým miláčkům
v situaci, kdy je deštivé a blátivé počasí, otřeli tlapky.
Topení se zapíná a funguje automaticky, ale pokud by vám byla i tak zima, je možnost upravit
nastavení v systému Loxone na iPadu.
BEZPEČNOSTNÍ UZPORNĚNÍ: kouření ve vnitřních prostorách objektu je zakázáno.
Pokud však budete kouřit venku, doporučujeme, abyste cigaretové nedopalky odkládali do pevné
a nehořlavé nádoby, ideálně naplněné vodou. Výrazně tak snížíte jakékoliv možné riziko vzniku
požáru.

Ovladač na osvětlení

Ovladač bazénu

ON – zapnutí světel

1. ťuknutí – protiproud

OFF – vypnutí světel

2. ťuknutí – bublinky

6.5 Wellness zóna

Čárkovaný posuvník – intenzita osvětlení

3. ťuknutí – vypnutí

Jak jsme již několikrát zmínili, ve vnitřních prostorách Samoty na vás čeká příjemná a relaxační
část v podobě vnitřního bazénu. Pokud máte zájem, není nic jednoduššího než si s sebou na ubytování přibalit plavky. Zaplatíte vratnou kauci za vstup k bazénu ve výši 1 500 Kč, a pak už zbývá
si jen užít příjemné koupání a ničím nerušenou chvilku relaxace.

6.6 Veranda

Co není dovoleno?
Prosíme, nevstupujte do wellness zóny se zvířecími mazlíčky, jelikož ti sem mají vstup zakázán
a určitě uvítají spíše delší procházku do přírody v okolí Samoty. Dále je sem zakázáno vstupovat
s jídlem, nápoji a skleněnými předměty.

Na co byste neměli zapomenout
Žádáme vás, abyste se před každým vstupem do bazénu řádně osprchovali na všech částech těla
a tím tak předešli případnému riziku znečištění vody v bazénu. V případě nedodržení těchto podmínek může dojít k výraznému znečištění vodní hladiny a následnému nucenému a komplikovanému čištění celého bazénu. Takto vzniklé náklady pak máme právo zpětně po vás požadovat,
a to i formou stržení částky ze zaplacené zálohy.
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Naše veranda je malou oázou klidu, který je tak potřebný pro ten správný odpočinek
na vaší dovolené. Pokud se naopak těšíte na posezení se svými přáteli nebo rodinou, jistě vám
přijde vhod velkoplošná televize, soundbar Bose, nebo třeba švýcarský automatický kávovar
Nivona a výčep na pivo. Neváhejte cokoliv z toho využít, je to tu připraveno pro vás.

Televize a soundbar
A jak taková televize se soundbarem u nás funguje?
Televizi nejdříve zapnete ovladačem, a ta se napojí přímo na soundbar na hudbu. Je možnost
se také připojit přes AirPlay k přenosu obrazu a zvuku k televizi.
Pro zapojení soundbaru stačí, když na mobilním zařízení najdete ikonku „veranda“ a
soundbar se automaticky spustí.

Kávovar
A jak funguje náš švýcarský automatický kávovar? Pro přípravu lahodné a voňavé kávy stačí, když
zapnete tlačítko na levé straně, necháte jej pročistit, případně doplníte do zásobníku zrnkovou
11

kávu a vodu. Množství a druh připravené kávy si můžete navolit tlačítky vpravo a vlevo.

Při mytí nádobí ve dřezu i v myčce vás prosíme, abyste používali vždy a pouze prostředky Tierra
Verde. Důvod je uveden v předchozí části pokynů. Jak jsme již zmínili, v kuchyni je druhá lednice
včetně malého mrazáku. Tato lednice je určena výhradně pro uložení potravin.

Jídelna

» Levé tlačítko – otáčejte a zvolte objem kávy.
» Levé tlačítko – zmáčkněte a zvolte sílu kávy (dle 3 kávových zrn v levém dolním rohu obrazovky).
» Pravé tlačítko – otočte a zvolte typ kávy (doporučujeme ochutnat espresso malé a café lungo
jako větší kávu).
» Pravé tlačítko – zmáčkněte a potvrďte program.
Prosíme, abyste po každém použití vyčistili kávovar od kávové sedliny a nezapomněli vylévat vodu po čištění.
Abychom umocnili požitek z ranní kávy na naší kouzelné Samotě, připravili jsme pro vás jako
poděkování 500 gramové balení kvalitní zrnkové kávy Enzo Bencini a čajovou kazetu Biogena,
se kterou si přijdou na své milovníci ovocných, zelených i černých čajů. Na každém pokoji je připraven dárkový poukaz na e-shop Tikaro, kde je spousta zajímavých výrobků, jako např. káva a čaj.

Kachlová kamna, která jsou ozdobou naší kuchyně, jsou plně funkční. Toužíte se vrátit do starých
časů naplno a uvařit si houbovou polévku z hub z přilehlých lesu tak, jak si ji připravovali předci?
Nebo si upéct Honzovy buchty, či jen tak posedět u kamen v deštivém a plískavém počasí?
Směle do toho. Druhá, menší kachlová kamna jsou také v provozu a můžete je využívat v případě,
že nebudete chtít roztápět velká kachlová kamna. Rozhodně vám nedoporučujeme roztápět obě
kamna naráz, mohlo by vám být z toho až nepříjemně teplo. V dřevěné vestavěné skříni vlevo
naleznete sirky, baterky, rozdvojky a ostatní drobnosti pro vaši potřebu, prosíme o jejich vracení
zpět na své místo. Prosíme, abyste vyhaslá a vychladlá kamna opět vyčistili a popel vysypali
na kompost a dřevo opět doplnili z dřevníku.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: víme, že se opakujeme, ale opakování je jak známo, matkou
moudrosti. Nenechávejte své děti bez dozoru a o samotě u žhavých kamen!

Obývací pokoj
V obývacím pokoji se nachází rozložitelné sedačky. Díky nim můžete zvětšit kapacitu lůžek
o přibližně 4 lůžka + jedno rozkládací křeslo / lůžko. Jedná se tak o vhodné řešení například
pro děti, které pak mohu využívat sociální zařízení na pokojích rodičů. Pokud budete chtít tuto
možnost využít, sdělte nám ji dopředu. Povlečení na tyto lůžka je nutné vždy předem objednat,
abychom stihli vše včas připravit.
Pokud chcete odpočívat a zaposlouchat se do praskání dříví v kachlovém krbu, není nic lepšího
než si v něm zatopit. Kachlový krb je zcela plně funkční a princip užívání platí u něho stejně, jako
u kachlových kamen v kuchyni, tedy vždy po jeho vyhasnutí jej nezapomeňte vyčistit. Prosíme
vás, abyste popel z krbu opět vysypali na kompost a doplnili zásobu dřeva.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: nenechávejte svoje děti samotné u rozžhaveného krbu, jsou
horká i dlouho po vyhasnutí.
Do TV (pouze pres SAT) lze zapojit DVD/Blu-Ray přehrávač, HDMI a PS3, vše se nachází ve skřínce
pod TV.

Veranda
Výčep na pivo
Pár informaci k výčepu: můžete jej používat jak uvnitř, tak venku (vyjma zimního období). Stačí
jej zapojit do zásuvky (+zapnout), narazit pivní sud jedním ze dvou naražečů dle typu sudu, který
. Poté počkáte cca 5 min a pivo je vychlazené k podávání. Pivní výčep je vždy
hodláte vypít
vyčistěný, prosíme vždy po prázdném sudu zařízení propláchnout čistou vodou přes narážecí
.
soudek, ktery najdete u výčepu. Na zdraví

Jističe
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To ovšem není vše. Příjemné posezení v klidu přírody na vás čeká také na verandě, kde je přibližně
16 míst k sezení. Pro ty z vás, kteří chcete na verandě sledovat filmy nebo televizní seriály je
k dispozici velká OLED TV (pouze pres SAT) spolu se soundbarem. Možnost vychutnat si ranní
kávu při východu slunce, nebo naopak dobré pivko při západu slunce vám poskytne kávovar
a výčepní zařízení. Samozřejmostí je také dřez na opláchnutí hrníčků, sklenic a dalšího nádobí.

Ulička u špajzu

Na verandě jsou umístěny jističe pro přízemí budovy. V případě nutnosti (vypadnutí elektrické
energie), je naleznete u vchodu do kuchyně na pravé straně, pod dřevěným krytem.

Pokud by se stala nenadálá situace, při níž budete potřebovat první okamžitou pomoc v podobě
volně dostupných léků, náplastí či obvazů, naleznete k tomuto účelu lékárničku v komodě, přímo
v uličce.

6.7 Přízemí

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: před užitím jakéhokoliv léčivého přípravku si pečlivě přečtěte
příbalový leták.

Kuchyně

Špajz

V kuchyni jsou ještě starší rozvody elektrické energie. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste používali v kuchyni vždy pouze dva ze tří spotřebičů. Toto se týká myčky na nádobí, elektrické trouby
a elektrické varné desky. Pokud byste použili všechny tři spotřebiče současně, mohlo by dojít
ke shození spodních pojistek. V tomto případě byste museli tyto pojistky zpět nahodit.
Ty se nahazují na verandě.

Máte-li s sebou potraviny nebo nápoje, které potřebujete vyložit, naleznete ledničku také ve
špajzu, do které si je můžete uskladnit. Do špajzu se dostanete i z vnitřního traktu. Vrásky ze znečištěného oblečení také nemusíte mít, protože pračka a sušička je u nás samozřejmostí. Prosíme
využívejte na praní výhradně prací gel Tierra Verde, který máte od nás k dispozici pro tyto účely.
Důvod užívání přípravků této značky jsme vám již přiblížili a nemusíte mít pochybnosti, protože
gel pere velmi dobře a odstraní i výrazné skvrny na oblečení.
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Pokoj číslo 5 a koupelna
V pravé části chodby se nachází koupelna s toaletou a na konci této chodby je pokoj s číslem 5,
ve kterém jsou k dispozici dvě samostatná lůžka a jedna palanda, tedy dohromady 4 postele.
Pokoj má výhled do vnitřního traktu a je nejchladnější, což může být v parném létě velmi příjemné.

6.8 První patro
V prvním patře jsou k dispozici celkem 4 pokoje, které jsou vždy zcela připraveny pro své hosty
a každý z nich má vlastní sociální zařízení. Níže si můžete pročíst podrobný popis každého z nich.

Pokoj číslo 1
První pokoj, který je situován na levé straně je určen pro 3 osoby. Tento zajímavý pokoj má
výhled do vnitřního traktu Samoty a také do venkovní zahrady.

Pokoj číslo 2
Druhý pokoj naleznete naproti schodům. Tento pokoj opět nabízí 3 lůžka a jedno rozložitelné
lůžko, takže se zde mohou pohodlně vyspat až 4 osoby. Po probuzení, či před ulehnutím
ke spánku se můžete kochat pohledem na krásnou venkovní zahradu s rybníčkem. Také uvidíte
do vnitřního traktu Samoty.

Pokoj číslo 3
Třetí pokoj je situován na pravé straně patra, naproti schodům a je určen pro 3 osoby. Z pokoje
budete mít výhled do boční části zahrady.

Pokoj číslo 4
Čtvrtý pokoj na pravé straně je určen pouze pro 2 osoby. Tento pokoj má výhled do boční části
zahrady.
Jističe od prvního patra jsou napravo od schodů. Vedle nich je druhý přenosný vysavač.

6.9 Ovládání, kniha Samoty a úklid
V případě kontroly a ovládání některých stavů, je u dveří do chodby připraven v samonabíjecím
zařízení iPad, pomocí kterého můžete kontrolovat či ovládat některé stavy na Samotě, a to přes
aplikaci Loxone.
Branka u elektrické brány je spojena s interkomem na verandě. To je pro případ, že by došlo
k výpadku mobilního signálu, tak abyste se dokázali dozvonit a mohli jste se dostat do areálu
Samoty.
V případě zabezpečovacího systému, je v celém objektu pouze jedna kamera, která snímá
prostor směrem k parkovišti.
V hnědé komodě na verandě naleznete informační knihu s veškerými návody, řádem chalupy,
řádem wellness zóny a dalšími radami, co je potřeba udělat v případě odevzdání chalupy.
Neváhejte se do nich v případě potřeby podívat, ty dokumenty jsou tu vytvořeny pro vás.
Napsat nám můžete do knihy vzkazů a také do knihy závad, pokud nebylo něco v pořádku.

6.10 Internet, mobilní připojení
Na Samotě je internet přes WIFI, hlavní rozšíření je v obytné části a na vnitřním dvoře.

Připojení: SamotaUCizku
Heslo: Samota123
Prosíme Vás hosty o shovívavost. Náš objekt je samota a v letním či zimním počasí, kdy dochází
. V případě, že vypadne
k výpadkům mobilní sítě (a tím i wifi), může trvat obnova delší dobu
hlavní jistič (za domem), je potřeba si vzít baterku a ručně jistič nahodit. V případě problémů
volejte správci.
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7 Předobjednávky jídla a pití
Chcete si svou dovolenou opravdu vychutnat v duchu odpočinku a neřešit starosti se sháněním
jídla a pití? My si tuto starost za vás klidně převezmeme a jídlo a pití vám zajistíme. Berte však
na vědomí, že tuto službu je nutno objednat minimálně týden před vaším příjezdem. Objednané
produkty vám budou dovezeny přímo na Samotu a platba probíhá hotově při jejich převzetí.
K této službě je účtováno 150 Kč za objednávku a dovoz.

7.1 Pivo z místního pivovaru MadCat
Pro pořádnou zkoušku našeho výčepního zařízení je dobré ochutnat pivo z pivovaru MadCat.
Tento zlatý mok vyniká svou skvělou hořkostí a potěší jak pány, tak i dámy, které ocení dobré
pivo k dobrému steaku z grilu. Toto pivo najdete ve vybraných pivnicích, popřípadě si jej můžete
objednat u naší správcové Marušky, nebo dokoupit v prodejně STOCO v Kamenici, kde naleznete
rozšířenou nabídku této značky.
Stocco s.r.o. Kamenice / tel.: 603 856 644 / 567 273 073
Množství

Objednávky

50 l

30 l

10 l

Kamenické šenkovní

1 620 Kč

972 Kč

333 Kč

Kamenický ležák

1 728 Kč

1 036 Kč

355 Kč

do pondělí 9 hod. – výdej úterý
do čtvrtka 9 hod. – výdej pátek

7.2 Maso od místního řezníka
K dobrému pivu nesmí chybět ani dobré a čerstvé maso. To si můžete objednat u řezníka
předem po dohodě s paní správkyní Maruškou.

8 Výlety
Okolí Samoty přímo vybízí k dlouhým i krátkým výletům jak pro rodiny s dětmi, tak pro ty, kteří
se chtějí realizovat na dlouhých túrách, projet s autem blízké i vzdálené památky, nebo jen tak
vyběhnout s košíkem do lesa na houby. Níže vám uvádíme pár tipů, kam zaručeně vyrazit.
Okolní lesy jsou dostupné jak pěšky, tak na kolech. Zachovávejte ale prosím ohleduplnost vůči
přírodě a pamatujte na pravidlo, že co si do lesa přinesete, to si máte také odnést (myslíme tím
odpadky).

8.1 Procházky v okolí Samoty
V případě, že si chcete udělat třeba hezkou dopolední procházku i s dětmi, stačí vyběhnout ven
za bránu Samoty a vydat se po příjezdové cestě. Naskytne se vám pohled do krajiny plné polí
a luk, cestu vám možná zkříží sem tam lesní mravenci, na jaře vaše oko potěší modravé pomněnky
přímo u cesty a v létě či na podzim si můžete odskočit do lesa pro nějaký ten hříbek. Tento typ
procházky je ideální například pro maminky s kočárky, anebo osoby se ztíženou pohyblivostí.
Cesta je rovinatá a dovede vás až do obce Kamenice. Pokud odbočíte vpravo, dojdete do obce
Brodek.
Další zajímavá vycházka, kterou vám můžeme doporučit je, když se vydáte ze Samoty od brány
přímo vpřed, tedy lidově řečeno „rovnou za nosem“. Tato vycházka je ideální pro rodiny s dětmi,
které jsou starší 3 let a osoby, které zvládnou a uvítají mírně kopcovitý terén, tedy většinou
po lesních cestách.

Za elektrickou bránou a dřevěnou bránou je lesní oplocenka
a tu je nutné vždy zavírat! Jinak by do objektu vnikla lesní zvěř
a došlo k poničení výsadby lesa.
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Tipy od nás pro vás

» Dalším tipem na krásný, ale delší výlet, je k zámečku, penzionu Waldsteinovo zátiší.

» Prvním z našich tipů je cesta k pramenu říčky Kamenička.

Můžete si vybrat buď kratší variantu – na štěrkové cestě se
vydáte doprava, kde po štěrkové cestě dorazíte přímo
k zámečku. Nebo můžete zvolit delší variantu – na štěrkové
cestě se dáte doleva, kde asi po někoi stech metrech odbočíte na kopci na lesní cestu doprava, která vás provede
kolem hájovny „U Buku“ a dovede až k zámečku v Zátiší,
kde můžete po štěrkové cestě pokračovat zpět nahoru
k Samotě. Celý okruh vám zabere zhruba více jak dvě hodiny
a v nohách budete mít necelých 8 km. Ale příjemně znavené
nohy únavou rozhodně stojí za tento výlet.

Od brány, tedy přesněji řečeno výjezdu
ze Samoty se vydejte rovně po lesní cestě,
která je z počátku mírně neudržovaná. Nenechte
se odradit, neboť za necelého půl kilometru
dojdete k vyštěrkované cestě, po které se dáte
doleva. Po necelém kilometru se dáte ostře
doprava a hned ostře doleva. Po pár metrech
narazíte na pramen říčky Kameničky (bod č. 4).
Tento bod naleznete i na mapy.cz. Zpět na Samotu se můžete vrátit buď po stejné cestě, nebo
po vyznačené lesní cestě, kterou vidíte
na obrázku níže. Tato okružní cesta vám zabere
necelou hodinu.

» Druhý tip na výlet je o něco delší. Jedná se zhruba o okruh v délce 5 km, který vám
zabere přibližně hodinu a půl.
Cílem cesty je Panský kopec, který se nachází
668 m n. m. Stejně jako v případě výletu k pramenu
říčky Kamenička, se rovně ze Samoty dostanete
na vyštěrkovanou cestu. Na rozdíl od první varianty
se vydáte po cestě doleva. Cesta je mírně do kopce
a jakmile po vyštěrkované cestě dorazíte do bodu 5,
napojíte se na lesní cestu, která vás přes Panský
kopec přivede zpět na vyštěrkovanou cestu
(bod 11). Odtud se vydáte doleva a stejnou trasou,
jako při cestě na výlet, dorazíte zpět na Samotu.
Pro lepší představu trasa zobrazena na obrázku
vpravo.

» Pokud vás zaujal první tip na výlet k pramenu říčky Kamenička, ale chtěli byste se podívat ještě dál, máme pro vás tip na výšlap ke studánce pramenu říčky Kamenička.
Studánka je na obrázku níže označena bodem 4
a naleznete ji také jako bod na mapy.cz. Na vycházku se dostanete stejně jako v předchozích
dvou případech lesní cestou rovně od Samoty
na cestu štěrkovou. Vydáte se doleva, až do bodu 3,
kde odbočíte znovu doleva na lesní cestu, kterou
se dostanete ke studánce. Poté budete pokračovat
lesní cestou, která vás zavede na štěrkovou cestu
(bod 6). Po ní se dostanete níže do bodu 2, kde
se po odbočení doprava dostanete po lesní cestě
zpět na Samotu.
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8.2 Výlety na kole
Jste milovníky cyklistiky a toužíte si prohlédnout krajinu
horáckých hvozdů ze sedla svého kola? Pak je okolí
Samoty u Čížků a Kamenice u Jihlavy ideálním místem
právě pro vás. První tip na cyklovýlet naleznete na obrázku vedle. Stejně tak, jako u zmiňovaných pěších výletů
se vydáte rovně lesní cestou, kde můžete buď jet na kole,
nebo kolo vést a pak nastoupit za necelých 500 metrů
na již několikrát zmiňované štěrkové cestě, která je
zpevněná. Vydáte se po ní doleva a za několik minut
dojedete na komunikaci pro motoristy. Z tohoto důvodu
upozorňujeme na bezpečnostní hledisko, abyste nezapomněli na všechny bezpečnostní prvky, které je
na pozemních komunikacích bezpodmínečně nutné mít. Po silnici se vydáte doleva a za několik
set metrů narazíte na příjezdovou cestu k Samotě. Tento krátký okruh snadno absolvujete
i s dětmi.
» Pokud chcete na kole projet delší trasu, doporučujeme vyrazit do méně vzdáleného
městečka Luka nad Jihlavou.
Dostanete se do Kamenice, nejblíže vzdálené vesnice
od Samoty a poté přes Bítovčice do Luk nad Jihlavou.
Jedná se o trasu modře znázorněnou na obrázku. Druhá
varianta je o něco delší, ta je na obrázku znázorněna
jako šedě vyznačená trasa. Naše doporučení je například jet modrou trasu tam, šedou trasu zpět a naopak.
Ať si zvolíte jakoukoliv variantu, počítejte s tím, že celou
cestu pojedete po pozemní komunikaci pro motoristy,
a tomu by měla odpovídat bezpečnostní výbava na kolo.
Luka nad Jihlavou je menší, malebnou obcí s krásným
náměstím, kde rozhodně doporučujeme navštívit restauraci Kolnička, anebo se osvěžit dobrou
zmrzlinou.
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» Dalším tipem na cyklovýlet je okruh kolem řeky Jihlavy.

Velké Meziříčí

Na své si přijdou milovníci rovin i lehce kopcovitého
terénu přes městečko Kouty, které je mimo jiné proslavené svým ski areálem. Okruh, který začíná i končí
na Samotě u Čížků je dlouhý necelých 28 km a na kole
vám zabere přibližně dvě hodiny. Pro lepší představu
přikládáme obrázek.

Velké Meziříčí patří k významným moravským městům v jihovýchodní části kraje Vysočina.
Leží na soutoku řek Oslavy a Balinky, v těsné blízkosti dálnice D1 mezi Prahou a Brnem.

8.3 Ski areály
Upřednostňujete naopak zimní radovánky a rádi lyžujete? Pro lepší představu zde uvádíme
několik nejblíže dostupných skiareálů.
» 8 km – Luka nad Jihlavou
» 16 km – Jalovec
» 20 km – Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí
» 20 km – Šacberk
» 46 km – Harusák v Novém Městě na Moravě

8.4 Výlety autem
Výlety, které můžete uskutečnit autem jsme pro vás rozdělili do dvou skupin. První vám představíme v následujících odstavcích. Jedná se o města, která jsou NEJ místy Vysočiny a rozhodně stojí
za návštěvu. Ze Samoty jsou vzdálené v dosahu přibližně 20 až 50 km. Můžete si tam zajet
na dopolední / odpolední, menší či větší, anebo delší či kratší výlet.

8.4.1 Výlety do 30 minut autem
Třebíč
Patří do měst, které se mohou pyšnit památkami zařazenými na seznamu UNESCO. Rozkládá
se na obou březích řeky Jihlavy a počátky města jsou spjaty s významným benediktinským klášterem, který byl založen moravskými knížaty již roku 1101. Díky bohaté historii města můžete
obdivovat mnoho cenných památek, z nichž ty nejvýznamnější jsou zapsány na prestižním
seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. A které to jsou? Bazilika
sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov.
Město a jeho okolí však nadchne nejen obdivovatele historie a kultury, ale také milovníky přírody,
neboť Třebíč se nachází v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Malebný ráz
zdejší krajiny a čistá příroda vytvářejí vhodné podmínky pro relaxaci i aktivní odpočinek v podobě
turistiky či cykloturistiky.

Jihlava
Uprostřed rozsáhlé kopcovité a lesnaté Českomoravské vrchoviny, po obou stranách bývalé
zemské hranice mezi Čechami a Moravou, leží starobylé město Jihlava, nejstarší horní město
českých zemí.
Celá městská památková rezervace je jedinečnou kombinací gotické, renesanční a barokní
architektury. Potěší každého obdivovatele uměleckých památek a dávné historie.
Mezi nejvýznamnější památky města Jihlavy patří Brána Matky Boží, Dům Gustava Mahlera,
Jihlavské podzemí, Kaple Panny Marie, Mariánský sloup, Radnice, Židovský hřbitov a mnoho
zajímavých kostelů, které čekají na vaši návštěvu.

18

Roku 1990 bylo území historického jádra města prohlášeno památkovou zónou. Mezi nejvýznamnější památky města patří Zámek Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše, radnice, židovské
synagogy, židovský hřbitov a mnoho dalších.
Jak jsme již zmínili, mezi významné památky a viditelné dominanty města patří Farní kostel
sv. Mikuláše, který stojí ve výšce 425 metrů nad mořem, je 47,6 metrů dlouhý a má 64 metrů
vysokou věž. Málokdo asi ví, že na věži tohoto kostela jsou umístěny největší osvětlené hodiny
v České republice. Průměr ciferníku je 420 cm a řadí se tak na první místo ve Střední Evropě.
Současné hodiny pocházejí z roku 1945 a určitě se do nich zadívejte, třeba při večerní procházce
krásným náměstím. Za návštěvu určitě také stojí Muzeum Velké Meziříčí, které vzniklo v roce
1893 jako regionální muzeum. Kromě historických a přírodovědných sbírek se prezentuje rovněž
specializací na pozemní komunikace (Muzeum dálnic). Ty jsou představeny především jako
modely mostů. Když už jsme u tématu mostů, jistě nepřehlédnete další technickou dominantu
města, která mu dává velmi specifický ráz a tím je Most Vysočina. Tento dálniční most vysoký
77,5 metrů, byl postaven roku 1978 a překlenuje údolí řeky Oslavy. Jedná se o nejvyšší most
na dálnici D1 a druhý nejdelší v úseku mezi Prahou a Brnem. Také tento most můžete vidět jak
v modelovém provedení zámeckého muzea, tak také ve skutečnosti, a to pohledem nad zámecký
park, směrem na město Žďár nad Sázavou. Prohlídková trasa muzea zahrnuje rovněž zámecké
salony s připomínkou císařských manévrů v Meziříčí, jejichž rekonstrukce v podobě slavností
probíhá každoročně na začátku září, přímo na Zámku ve Velkém Meziříčí. Doporučujeme tyto
slavnosti navštívit, neboť se jedná o vyjímečný zážitek. Dominantou města je i pak samotný
Zámek Velké Meziříčí. Jedná se o původní hrad, který byl postaven kolem roku 1230. Je to jeden
z nejstarších kamenných šlechtických hradů na Moravě.

Náměšť nad Oslavou
Město leží na malebných březích dolního toku řeky Oslavy. Zároveň je městem v okrese Třebíč
v kraji Vysočina, v nadmořské výšce 365 m.n.m., které je vzdáleno 20 kilometrů východně od samotného okresního města Třebíč. Město je obcí s rozšířenou působností a žije zde zhruba 5 tisíc
obyvatel. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Místní jméno Náměšť je původem
české a označovalo se tak místo (sídliště nad řekou), kde bylo něco naměstnáno, nashromážděno,
naplaveno – písek, spraš, hlína. Náměšť nad Oslavou zdobí mnoho jejích dominant, včetně
zámecké věže vetknuté do mraků, která okouzlí snad každého, kdo město navštíví. Podobně
je na tom i barokní most, vystavěný majitelem náměšťského zámku, Václavem Adrianem
z Enckenvoirtu, s výzdobou Josefa Winterhaldera staršího ze 40. let 18. století, což jsou
nejvýznamnější památky města. Tento most je někdy nazýván jako „malý moravský Karlův“.
Po Karlově mostě jde totiž o největší most v ČR s bohatou sochařskou výzdobou. Projděte
se po něm, mezi sochami, vnímejte tajemné světlo starých luceren.

8.4.2 Výlety do 1 hodiny autem
Níže vám přiblížíme výlety, které jsou v dojezdové vzdálenosti přibližně 1 hodiny ze Samoty.
Jedná se tedy o výlety s delší dojezdovou vzdáleností cestou, což neubírá na důvodu je navštívit,
ba naopak. Počítejte ale spíše s celodenním výletem. Doporučujeme se předem podívat na stránky
města, případně Tripadvisor, kde najdete skvělé tipy na restaurace, aktivity, zážitky a mnoho
dalšího.

Brno
Brno je se svým početem obyvatel a rozlohou, druhé největší město v České republice a zároveň
největší město na Moravě, které bývalo i jejím hlavním městem. Nachází se sídlem v Jihomoravském kraji, a jeho centrální část tvoří samostatný okres Brno-město.
K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad a pevnost Špilberk na stejnojmenném kopci
Špilberk. Dále můžete vidět katedrálu svatého Petra a Pavla na vršku Petrov, která utváří
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charakteristické panorama města a vy ji jistě znáte i z vyobrazení na české desetikoruně. Druhým
dochovaným hradem na území Brna je hrad Veveří, kdysi vybudovaný nad řekou Svratkou, dnes
utvářející dominantu nad Brněnskou přehradou. Pokud naopak obdivujete architekturu a technické vymoženosti funkcionalistického a internacionalistického stylu, pak je pro vás Vila Tugendhat
tou pravou volbou. Jedná se o významnou památku meziválečné doby, která je taktéž zapsána
na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Určitě byste ji měli navštívit, protože tato vila zcela
fenomenálně posunula měřítka moderního a technologicky vyspělého bydlení, které na dobu
20. let 20. století nebylo zcela vídané. Historické městské jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. K turisticky atraktivním lokalitám patří také Chráněná krajinná oblast Moravský
kras, jejíž nejjižnější část zasahuje na území města. Brno je rovněž vinařskou obcí v rámci
významné Velkopavlovické vinařské podoblasti.
Pokud přemýšlíte, kam s dětmi v Brně, BRuNO family park je tou pravou volbou. Vstupte společně
do dětského světa plného úžasných atrakcí. Nejmodernější zábavní rodinný park si užijí děti
každého věku. Hvězdárna na Kraví hoře umožní vám i dětem nakouknout do světa planet. Pro
ty, co si rádi hrají je tu VIDA!, což je zábavní vědecký park u brněnského výstaviště a je úplně pro
všechny.

Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou je okresní město, nacházející se na pomezí Čech a Moravy v malebné krajině
Českomoravské vrchoviny, uprostřed chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.
Jeho historie je úzce spjata s rozvojem žďárského cisterciáckého kláštera a sahá až do poloviny
13. století. Obec Žďár byla na město povýšena roku 1607, kardinálem Františkem z Ditrichštejna.
Dnešní podobu získal bývalý klášter při rozsáhlých přestavbách za opata Václava Vejmluvy,
v první polovině 18. století. Přestavby navrhl architekt Jan Blažej Santini Aichel.
Vrcholem jeho tvorby je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Jedná se o výjimečnou architektonickou památku, která byla v prosinci 1994 zapsána do seznamu světového
dědictví UNESCO. „Zelenou horu“, jak kostel lidově nazývá široké okolí, nelze přehlédnout. Již
z dálky, při cestě do nebo kolem Žďáru nad Sázavou, se pne k nebi jako velká zelená hvězda nad
městem a svou typicky zelenou střechou a hvězdicovým tvarem sobě vlastním, láká k sobě místní
i turisty ze všech koutů vlasti. Na přelomu století prošel Žďár většími stavebními změnami. Byla
postavena železnice a vznikaly četné průmyslové podniky. V souvislosti s výstavbou Žďárských
strojíren a sléváren docházelo v 50. letech k rychlému růstu počtu obyvatel.

Jednoho dne v srpnu 1841 se stala paní Julianě nehoda. Při sekání homole cukru se zranila
na prstě. Ta se pak obrátila na svého muže a další úředníky dačické rafinerie, přítomné na obědě
s výzvou, aby nalezli způsob, jak odstranit obtížné sekání a štípání cukru z homolí. Sama údajně
navrhla, aby se cukr vyráběl v podobě kostek, které by se mohly dobře počítat i na kusy a dobře
se skladovaly. Určitě byla mile překvapena, když jí manžel předal na podzim téhož roku malou
bedničku s 350 bílými a červenými kostkami cukru. J. K. Rad zhotovil na výrobu kostek lis a koncem roku 1842 zažádal dvorskou komoru ve Vídni o udělení privilegia k výrobě kostkového cukru
v Dačicích., a tak kostkový cukr spatřil světlo světa. To mu bylo uděleno 23. ledna 1843. Na podzim
roku 1843 začali v dačické rafinerii vyrábět kostkový cukr i pro trh. V městském muzeu je světovému vynálezu věnována část stálé expozice. Zajeďte se podívat do Dačic, můžete se vydat nejen
po stopách výroby kostkového cukru, ale můžete navštívit také Zámek Dačice a jeho kouzelný
park plný krásných dřevin a zákoutí, nebo si projít, či projet množství turistických tras. K vidění
je tu toho opravdu mnoho.

Krátký přehled památek a zajímavostí v bodech:
Kamenice:
Kamenický pivovar, Kamenická tvrz, Sportovní revír – Rybník „nový“ o rozloze 2 ha.
Luka nad Jihlavou:
Koupaliště, Ski areál, Zámek Luka nad Jihlavou, Muzeum autíček, Rokštejn – zřícenina hradu.
Jihlava:
ZOO Jihlava, Aquapark Vodní ráj Jihlava, Masarykovo náměstí, Brána Matky Boží, Pivovar Jihlava (s
restaurací), Jihlavské katakomby, Rodinný park Robinson.

Telč

Třebíč:
Bazilika sv. Prokopa, Židovská čtvrť, Židovský hřbitov, Malovaný dům, Aquapark Laguna Třebíč,
Koupaliště Polanka, Kostel sv. Martina, Rozhledna na Pekelném kopci, Zadní synagoga, Zámek
Třebíč, Muzeum Vysočiny Třebíč, Vodní nádrž Dalešice, Dalešický pivovar (známé z filmu Postřižiny), Sádek Vinice, občerstvení, zámek.

Dalším městským skvostem, který můžete navštívit, je Telč. Podle místní pověsti je založení Telče
spojováno s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým Břetislavem roku 1099. Na paměť
bitvy prý založil vítěz kapli, později kostel a osadu, tedy dnešní Staré Město.

Velké Meziříčí:
Rozhledna Fajtův kopec, Naučná stezka Balinské údolí, Zámek Velké Meziříčí, Muzeum Velké Meziříčí, Kostel sv. Mikuláše, Minipivovar Jelínkova Vila (s restaurací), Restaurace u Koníčka.

Současná krásná Telč nabízí vedle historických památek a galerií i hudební festivaly různých
žánrů, výstavy, kulturní a sportovní akce, historické a folklorní slavnosti, létání v horkovzdušných
balónech, vycházkové a naučné trasy, rozhlednu, golf, lezecké centrum, projížďky na loďkách,
anebo padlleboarding. Krajina plná lesů a rybníků se značenými turistickými cestami, cyklotrasami i hipostezkami je tak příležitostí k aktivní i odpočinkové a poznávací dovolené pro každého.
Byli bychom ovšem ne příliš dobří průvodci, kdybychom vás neupozornili na hlavní zajímavost
a architektonicou perlu tohoto města. Samotné historické jádro města bylo zapsáno v r. 1992
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Neváhejte si proto projít
malebné náměstí, které na vás dýchne neskutečnou atmosférou. Telč a okolí vám nabízí
množství zajímavostí, které stojí za vidění. Proto je pro vás připraveno mnoho tras tak, abyste
si mohli jejich krásy náležitě vychutnat.

Dačice
Dačice jsou jedním z nejstarších měst ležících v půvabné krajině Českomoravské vrchoviny. První
písemná zmínka o tomto městě pochází z roku 1183 a dokládá existenci osady vzniklé na křižovatce obchodních cest, které spojovaly Znojemsko s jižními Čechami a Jihlavsko s Rakouskem.
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Ptáte se asi, čím je toto město tak zajímavé? Rádi vám odpovíme. Uvařte si kávu, ideálně v našem
kávovaru a přidejte kostkový cukr. Ano, hádáte správně, je to kostkový cukr! Právě zde se od
roku 1842 začal vyrábět cukr ve formě kostek. Ovšem do té doby se cukr lisoval do známé
homole cukru, která se musela postupně odsekávat sekáčkem, což bylo nejen nepraktické, ale
i nebezpečné. Přítrž tomu udělal až nový nápad, a kdo jej měl? Ano, opět hádáte správně, aneb
jak se říká, za vším i za kostkou cukru hledej ženu. Jak se to událo?

Žďár nad Sázavou:
Poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Muzeum Nové generace na zámku Žďár,
Rekreační areál Pilák, Modelové království Žďár, Relaxační centrum Žďár, Bazilika Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Mikuláše.
Zvole nad Perštejnem:
Šiklův Mlýn (Westernové městečko).

9 Restaurace v okolí
I když na Samotě naleznete plně vybavenou kuchyň, včetně původních kachlových kamen,
ne vždy je chuť vařit. Pokud si budete chtít užít relax se vším všudy a na něco dobrého k jídlu si
spíše zajít, máme pro vás pár tipů na restaurace, které stojí za návštěvu.
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Restaurace Kolnička
V menším městečku Luka nad Jihlavou doporučujeme navštívit místní restauraci Kolnička.
Na stylovou hospůdku ze dřeva a kamene navazuje velká terasa i dětské hřiště. Prostředí restaurace je velmi útulné s výbornou českou kuchyní. Na své si přijdou děti, milovníci masa i ryb.
Upozornění: Přes sezonu o víkendech nepřijímají žádné rezervace, zájem je opravdu velký.
https://www.kolnicka.cz/index.php/jidelak

Zverimex BistroBar
Pokud jste milovníci spíše netradičních jídel, navštivte BistroBar Zverimex blízko centra Jihlavy.
Naleznete zde propojení japonské, americké nebo britské kuchyně.
https://www.tripadvisor.cz/Restaurant_Review-g657285-d19072482-Reviews-ZvErimex_BistroBarJihlava_Vysocina_Region_Moravia.html

Restaurace Tři Knížata
V samotném centru Jihlavy najdete restauraci Tři Knížata. Tato restaurace se specializuje
na středoevropskou a českou kuchyni s důrazem na čerstvé ryby. Na žebříčku využívané stránky
cestovatelů Tripadvisor se pyšní prvním místem. Doporučení na tuto restauraci naleznete
i v knize Gastromapa Lukáše Hejlíka.
https://www.triknizata.cz

Art Coffee Jihlava
V parku Gustava Mahlera v Jihlavě naleznete krásnou kavárnu Art Coffee. Doporučujeme vám
tuto kavárnu navštívit pro krásné prostředí, výbornou kávu, delikátní espresso, nebo lahodné
cappuccino se sladkou tečkou na závěr v podobě sladkého zákusku.
https://www.tripadvisor.cz/Restaurant_Review-g657285-d15298302-Reviews-Art_Coffee-Jihlava_
Vysocina_Region_Moravia.html

Adam‘s Bar & Bistro
V Adam‘s Bar & Bistro si můžete pochutnat na vynikajících burgerech a jiných grilovaných specialitách. Připravují veškerá jídla především z domácích produktů od místních dodavatelů. Pyšní
se jedinečnými koktejly, čepovanou Plzní, kvalitním vínem i proseccem.
http://www.adamsbar.cz

Kozlovna Alfa
Pokud máte rádi zlatou a osvědčenou českou klasiku, Kozlovna Alfa v Třebíči je pro vás tou
správnou volbou.
http://www.kozlovnaalfa.cz
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Situační nákres samoty
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