Sláva naŽďár výletu
Zámek a TOP z nejbližšího okolí pěšky
Zastavení: Zámek Žďár nad Sázavou, Zelená hora, Naučná stezka kolem Zelené hory, rekreační areál
Pilák
Délka trasy: cca 5 km
Vhodné pro:
Časová náročnost: 1 den
Doporučený věk dětí: od 3 let
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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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.
Časová náročnost: všechny prohlídkové okruhy vč.
Muzea nové generace cca 3 hodiny
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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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Naučná stezka kolem Zelené hory
Pokud jste si již naplno užili vyhlídku na
zámecký areál i na moderní zástavbu města
Žďár nad Sázavou, seběhněte opět z kopce
dolů a zatočte k naučné stezce, která vede
kolem Konventního rybníku. Na Zelené
hoře nenajdete toalety ani občerstvení,
proto v této chvíli doporučujeme opět
využít přívětivého zámeckého zázemí.
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Příjemná procházka kolem rybníku měří asi 1,5 km a zvládnete ji i s kočárkem nebo odrážedlem.
Po cestě vás uchvátí nádherné výhledy na zámecký areál s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Mikuláše, bývalé klášterní hospodářské budovy a samozřejmě také na poutní kostel na
Zelené hoře. Rozhodně se zde nebudete cítit jako ve městě. Stezka vede po dřevěných lávkách
klidným lesem a přírodní památkou Louky u Černého lesa s výskytem chráněných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů. Cestou se dozvíte spoustu zajímavých informací z naučných tabulí.
Po příchodu k silnici I. třídy přejdeme na chodník a červená turistická značka nás odsud po 650
m zavede až do rekreačního areálu Pilák.
časová náročnost: cca 30 minut

Rekreační areál Pilák
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Na Piláku se můžete rychle a dosyta občerstvit. Hned pod hrází Pilské nádrže najdete také
slibovanou restauraci Tálský mlýn, kolem které vede i naše zpáteční cesta k zámku. Asi 10 minut
se budeme držet na dálkové cyklotrase Eurovelo 4. Rozhodně se zastavte a zadívejte se do
mohutné koruny lípy malolisté, která roste kousek od Pilské nádrže u areálu ﬁrmy Tokoz, a jejíž
kmen měří přes 800 cm. Po chvíli už odbočíme na žlutou turistickou trasu vlevo, která nás
dovede opět ke žďárskému zámku.
Autor tipu na výlet: Martina Sedláková

www.zamekzdar.cz
www.facebook.com/zamekzdar, info@zamekzdar.cz, 602 565 309

Sláva naŽďár výletu
Mapa výletu

Pilák

Naučná stezka

Zámek Žďár nad Sázavou

Zelená hora

zdroj: www.mapy.cz

www.zamekzdar.cz
www.facebook.com/zamekzdar, info@zamekzdar.cz, 602 565 309

