Štěpánov nad Svratkou
Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Správní obvod: Bystřice nad Pernštejnem

GPS souřadnice: 49.504589N, 16.339119E

Nadmořská výška: 346 m n. m.

První pís. zmínka: 1285 (734 let)

Počet obyvatel: 694

PSČ: 592 63

Adresa URL: www.stepanovnadsvratkou.cz

O obci
Malebný městys Štěpánov nad Svratkou s místní částí Vrtěžíř leží na hranici Vysočiny a
Jihomoravského kraje v hlubokém údolí řeky Svratky nad jejím soutokem s říčkou Hodonínkou.

Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1285. V roce 1814 byl v místní huti zhotoven první
provozuschopný parní stroj v celé habsburské monarchii.

Ubytování a restaurace
V obci je penzion Hodůnka s restaurací (cca 80 míst - točený Staropramen). Možnost zvětšení kapacity
otevřením sálu do kulturního domu. Pořádání oslav, srazů, svateb ap. Ubytování ve 2-4 lůžkových
pokojích.

Okolí a příroda
Podloží Štěpánova a jeho okolí patří k nejstarší jednotce Českého masívu. Tou je útvar mladších
starohor - algonkium.Vznik pohoří na okolním území se datuje do mladších prvohor, do doby devonu až
karbonu, kdy bylo součástí velkého oblouku ...

Současnost obce
Místním občanům i návštěvníkům je k dispozici celá paleta služeb a různé možnosti sportovního a
turistického vyžití. Raritou Štěpánova jsou názvy ulic a místních částí, označujících kus světa např. Šumava, Slovensko, Balkán a dokonce Tahiti.

Sportovní možnosti
Obcí prochází cyklostezka a dvě turistické trasy - červená a žlutá.
Velká kála, která je vysoká asi 50 metrů, je vhodná pro horolezce. Na vrcholu přechází v samostatnou věž
oddělenou od okolního terénu.

Památky a zajímavosti
Mezi místní památky patří zejména barokní fara s mansardovou střechou či kostel sv. Petra a Pavla s
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ojedinělou věžičkou nad presbytářem, významná kubistická stavba. Zajímavá je také budova bývalé
mateřské školy s pernštejnským erbem na fasádě, ...

Doprava
Dopravní obslužnost dobře zajišťují autobusové spoje.
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