Sláva naŽďár výletu
Rozhlédněte se do Žďárských vrchů
Zastavení: Krátká, Samotín, Dráteničky, Blatiny, Zámek Žďár nad Sázavou, Zelená hora
Délka trasy: 18 km autem + 6 km pěšky
Vhodné pro:
Časová náročnost: 1 den
Doporučený věk dětí: od 3 let, možno projít s kočárkem
Pokud milujete výlety za historickými památkami, které můžete spojit s procházkou do přírody
a v létě i relaxací u vody, potom je pro vás tento tip na výlet na jeden den naprosto ideální.

Zámek Žďár nad Sázavou
Ať už přijíždíte autem nebo na kole, místo pro váš dopravní prostředek se na zámku (bývalém
cisterciáckém klášteře) nebo v jeho blízkém okolí vždycky najde. Pokud míjíte nádherný
barokní kamenný most inspirovaný výzdobou Karlova mostu v Praze, vězte, že jste na místě.
Na zámecké recepci si můžete vybrat, zda po cestě zamíříte nejdřív do zdejší kavárny, obchůdku
se suvenýry, na toaletu, do šatny, či si rovnou zvolíte, kterým zdejším zážitkem poznávání zámku
odstartujete.
Doporučujeme začít oblíbeným Muzeem nové
generace – multimediálním muzeem, které
vypráví téměř 800 let starý příběh tohoto místa, a
kde si to své najde návštěvník každé generace.
Dovnitř muzea vás bez problému pustí dokonce s
pejskem. Potom už můžete vyrazit na
komentovanou procházku areálem Po stopách
Santiniho, kterou si milovníci baroka mohou
spojit také s návštěvou výstavy Umění baroka ze
sbírek Národní galerie v Praze. Venkovními
prostory barokního areálu se můžete projít také
sami bez průvodce.
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Sláva naŽďár výletu
Živá historie
Zámek není historickým skanzenem, ale velmi živým
místem, o čemž svědčí sídlo zámecké školy, která se v
dnešní budově nachází už od roku 1801. Svoje zázemí zde
má od roku 1886 také sbor dobrovolných hasičů.
Jeho velkou podporovatelkou byla také hraběnka Clam –
Gallasová, tehdejší majitelka zámku a babička nynějšího
majitele Constantina Kinského. Sboru věnovala i první
Hydrofon – koněspřežnou stříkačku, kterou můžete v
akci spatřit na některých zámeckých akcích.

Je velmi pravděpodobné, že se na zámku během vaší návštěvy bude konat krátkodobá výstava
nebo některá z mnoha zámeckých akcí. Na zámecké recepci se nachází také Turistické
informační centrum, kde vám pracovníci rádi poradí tip na další výlet nebo doporučují dobrou
restauraci.

Pokud už přišla chvíle vašeho oběda, můžete v letních
měsících doplnit energii lehčím občerstvením přímo na
zámecké terase. Pokud raději zvolíte větší výběr, můžete
zamířit k nedalekému Tálskému mlýnu u Pilské nádrže,
restaurace s moderní gastronomií (cca 20 minut pěšky,
3 minuty autem), do restaurace Táferna, která se
nachází hned naproti zámku a nabízí menu klasických
českých hospod (cca 2 minuty pěšky), do některé z
restaurací přímo v centru města (cca 3 minuty autem)
nebo přímo k Pilské nádrži (cca 15 minut pěšky, 2 minuty
autem), kde je ve stánku s občerstvením připravena
každý den nabídka asi 3 teplých jídel. Pokud ještě chvíli
vydržíte, naše cesta vás k Tálskému mlýnu a na Pilák
zavede asi za 2 hodinky.
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Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Věřte, že váš první pohled při příchodu na
zámeckou terasu upoutá poutní kostel,
který jako by stál na stráži nad
Ko nve n t n í m r y b n í ke m , z á m e c ký m
areálem a celým městem. Byl postaven na
počátku 18. století díky spolupráci opata
žďárského opata Václava Vejmluvy a
geniálního architekta Jana Blažeje
Santiniho Aichela ve stylu barokní gotiky.
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Vesnická památková rezervace Krátká
Pokud jste si už všeho, co zámek a jeho okolí nabízí, užili dosyta,
sedněte do auta a vyrazte směr vesnická památková rezervace
Krátká u Sněžného. Už cesta na místo dlouhá 18 km nabídne
krásné vyhlídky do přírody Žďárských vrchů.
Po cestě se můžete zastavit v některé z restaurací v malebných
vesničkách – doporučujeme třeba Penzion Klokočí na Kadově s
širokou nabídkou kvalitních jídel a dětským hřištěm. Pokud chcete zažít naprostou klasiku,
rozhodně si nenechejte ujít kadovskou Hospodu U Janečků. V rodinné hospůdce, která patří k
nejstarším domům na Kadově (byla postavena už kolem roku 1650), můžete ochutnat výbornou
domácí kuchyni. Navíc se zde dodnes vaří místní specialita – Kadovánek – bylinný likér, který
navazuje na legendární Samotínský vánek. To byl oblíbený bylinný šnaps, který vyráběl
hostinský Emil Tlustoš v nedalekém Samotíně, kam se dnes také podíváme.
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V Krátké můžete zaparkovat třeba v blízkosti Kaple sv. Cyrila a Metoděje. Hned za kapličkou
stojí dům čp. 2, ze kterého se v červnu 2020 stane návštěvnické centrum – Dům přírody Žďárské
vrchy ve správě obecně prospěšné společnosti Chaloupky. Díky moderním technologiím si zde
budete moci prohlédnout, jak se Žďárské vrchy měnily během tisíciletí. Připravuje se také
vnitřní i vnější interaktivní expozice.

Pokud už přišla chvíle vašeho oběda, můžete v letních měsících
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Projděte malebnou vesničkou Krátká s mnoha
roubenými usedlostmi a návesním rybníkem a
zamiřte po asfaltové, ale málo frekventované silničce
značené jako cyklotrasa č. 4340, směrem k obci
Samotín. Všechny zdejší obce zakládané na počátku
1 8 . s t o l e t í v s o u v i s l o s t i s r o z vo j e m m n o h a
železářských hutí v okolí, vás uchvátí svými krásnými rozptýlenými staveními. Nad obcí Samotín
mineme pomník věnovaný partizánskému oddílu „Záře“, který v této oblasti působil v letech
1944 – 1945. Po pár stech metrech procházíme kolem domu čp. 13, kde stávala již zmíněná slavná
Samotínská hospoda, která zanikla se smrtí svého hostinského v roce 1988. Z původního stavení
zbyly pouze základy a byl zde vystavěn nový dům. Právě zde a v okolní přírodě se natáčela
oblíbená pohádka Obušku, z pytle ven!. Po chvilce míjíme občerstvení u Kolouška, malebnou
hospůdku s příjemným venkovním i vnitřním posezením uprostřed přírody, pár set metrů od
skály Dráteničky. Rychlé „okénkové“ občerstvení s dětským hřištěm nabízí výběr z polévek,
teplých jídel a nápojů. Otevřeno je celoročně, proto sem míří spousta cyklistů, pěších turistů,
běžkařů i horolezců.
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Sláva naŽďár výletu
Drátenická skála - Blatiny
Po cestě k přírodní památce Drátenická skála si užívejte nádhernou vyhlídku přes údolí na
protější kopce. Projdeme kolem kamenného Monumentu Radka Jaroše, slavného horolezce a
místního rodáka, který právě na Drátníku vylezl Radek Jaroš svou první cestu s horolezci.
Drátenická skála (Dráteničky či Drátník) vysoká 775 m je jedním z nejoblíbenějších cílů turistů
ve Žďárských vrších. Pokud jste milovník horolezectví, najdete zde asi 16 míst vhodných pro
lezení s cestami různé náročnosti.
Z Drátníku zamíříme do obce Blatiny a vrátíme se opět na cyklotrasu č. 4340. Opět míjíme
krásné roubené domky a u domu čp. 15 sejde z cyklotrasy a zamíříme vpravo na asfaltovou
silničku, která nás asi po jednom kilometru zavede opět ke kapličce ve vesnici Krátká.
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Mapa výletu

Krátká

Zámek Žďár nad Sázavou
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