
Muzeum nové generace

Vydejte se s námi na cestu, kterou prošel areál 
bývalého cisterciáckého kláštera a nynějšího 
zámku rodiny Kinských během uplynulých téměř 
osmi století.

ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Zažijte cestu, zažijte příběh!

Muzeum, které vás prostě bude bavit!
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Zelená hora
250 m

VÍTE, ŽE... ?  Majitelé zámku, rodina Kinských, zde dodnes dodržují 
některé principy cisterciáckého hospodaření a péče        
o krajinu? Zámek se tak řadí ke světovým unikátům. 
Výnosy z lesů a polí jsou následně využívány pro 
podporu kultury a záchranu historického dědictví.

celou expozicí. Jedinečné multimediální prvky vás 
doslova vtáhnou do děje! Poznáte každodenní život 
cisterciáckých mnichů, kteří zde ve 13. století klášter 
zakládali, prolistujete virtuální kroniku, nahlédnete do 
světa barokního umění nebo objevíte Santiniho principy 
při stavbě poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře. 

  Muzeum nové generace získalo v roce 2016 
      mezinárodní ocenění ŽIVA v kategorii kreativita
    a  zařadilo se tak k nejlepším muzeím
           ve střední Evropě?

Parkoviště

„Naše minulost je pramenem naší budoucnosti.”

V  b u d ově  bý va l é h o 
klášterního pivovaru, 
který se nachází přímo 
pod Zelenou horou 
(památka UNESCO) 
totiž platí: „Sahat na 
exponáty přikázáno!”

Náš tip:

Na recepci dostanete sluchátka
a příjemný hlas vás bude  provázet

Kaple sv. Markéty

    Jeden z nejstarších smajlíků v Čechách
 pochází právě ze žďárského kláštera?

Navštivte Muzeum nové generace jako první 
místo na cestě za poznáním Žďárských vrchů, 
protože zde dostanete klíč  k pochopení toho, 
co uvidíte při další prohlídce zámku, Zelené 
hory a okolí. Muzeum nové generace je tak 
jediným muzeem,  jehož cílem je vyhnat vás     
z muzea ven.

  Muzeum nové generace je bezbariérové        
a můžete sem i s kočárkem nebo s pejskem?
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ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Muzeum nové generaceOtevřeno po celý rok!

Zámek 8/8
591 01 Žďár nad Sázavou
+420 602 565 309
info@zamekzdar.cz

Po stopách Santiniho

Umění baroka

Ještě nekončíme...

V budově konventu je umístěna 
galerie obrazů a plastik ze sbírek 
Národní galerie v Praze.

Vydejte se s průvodcem po 
stopách, které ve Ždáru nad 
Sázavou zanechal geniální 
architekt Jan Blažej Santini.

Zažijete to NEJ z bývalého kláštera - Mariánský sloup, 
Prelaturu (sídlo opata), Baziliku Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Mikuláše (bazilika minor), Studniční kapli, 
nebo sádky ze 13. století.

www.zamekzdar.cz
www.facebook.com/zamekzdar
@zamekzdar

Praha

Brno

V sezóně vyrážíme každou 
celou hodinu, v mimosezóně 
vás zámkem rádi provedeme 
po objednání.

Sbírka představuje obrazy a sochy charakteristické pro 
barokní klášterní sbírky. Kolekce děl je postavena na 
jménech a dílech autorů, které souvisejí s dobou a dílem 
J. B. Santiniho (Škréta, Brandl, Braun, Brokof  a další).

 Příroda, rybníky, naučné stezky
 Galerie Kinských
 Ubytování v zámecké Barokní věži
 Zajímavé akce a výstavy po celý rok
 Edukační programy pro školy
 Kavárna a obchod s regionálními produkty
 Pronájmy prostor pro vaše akce
 Barok pas - věrnostní karta se spoustou výhod

Vstup s pejsky 
povolen

Výborná
dostupnost

vlakem, autem i 
na kole

TOP muzeum 
ve střední 
Evropě!

www.zamekzdar.cz

Památka 
UNESCO
na dosah


