Sláva naŽďár výletu
Za zážitky ve Žďáře za deště
Zastavení: Zámek Žďár nad Sázavou, Zelená hora, Modelové království, Relaxační centrum
Vhodné pro:
Časová náročnost: 1 den
Doporučený věk dětí: všechny věkové kategorie

Co dělat, když prší? Na Vysočině se vám to může lehce stát. Rozhodně to ale není překážka pro
to, užít si ve Žďáře skvělý den plný kultury, historie i sportovního vyžití.

Zámek Žďár nad Sázavou a Zelená hora
Náš jednodenní výlet začneme v Zámku Žďár,
kde můžete zdarma zaparkovat svoje auto. V
rozsáhlém areálu najdete zábavu na několik
hodin. Nechybí zde kavárna, obchod se
suvenýry ani informační centrum. Přímo na
recepci si můžete koupit vstupenku do
multimediálního Muzea nové generace, které
patří mezi nejkreativnější muzea ve střední
Evropě. Pokud by zrovna počasí dovolilo,
můžete zajít na komentovanou prohlídku
zámkem Po stopách Santiniho společně s
Barokní galerií, nebo je možný vstup pouze do
Barokní galerie. Ze zámku se pěšky vydejte
přes hráz rybníka na kopec Zelená hora, kde na vás čeká slavný Poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře, který je jednou z 14 památek UNESCO v České republice. Stejně
jako poutníci po stovky let, i vy jistě oceníte krátkou okružní procházku kruhovým ambitem, ze
kterého vedou troje dveře. Z každých se vám ukáže jiná vyhlídka na okolní krajinu. Přímo v
kostele si pak zakoupíte vstupenky na komentovanou prohlídku tohoto architektonického
skvostu.
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Sláva naŽďár výletu
Pak záleží na vás, jak se vydáte dál. Přímo u parkoviště zámku je zastávka MHD, odkud se
pohodlně za pár minut dostanete přímo do centra města. Nebo můžete samozřejmě jet svým
autem. To pak v centru města zaparkujte na centrálním parkovišti na Neumannově ulici. Pokud
využijete místní MHD, vystupte na zastávce Havlíčkovo náměstí, kde také najdete hned několik
skvělých kaváren, třeba Kafíčko, nebo U bílé kočky a černého psa. Na oběd si zajděte do některé
z restaurací v okolí hlavního žďárského náměstí Republiky. Doporučit můžeme nepálskou
restauraci Om nebo Grand Poppet Restaurant. A pokud už budete na hlavním náměstí, zastavte
se u sochy „Muže se síťovkou“, která připomíná vynálezce síťovky Vavřína Krčila, který pocházel
ze Žďáru na Sázavou.

Od náměstí se posilnění vydejte směrem dolů k Domu kultury, kde objevíte jedno z největších
modelových kolejišť v Česku nazvané Modelové království. Uvidíte zmenšeniny opravdových
stanic i významných staveb Českomoravské vrchoviny, třeba hradu Pernštejna, který je dalším
z našich výletů. A na závěr našeho výletního tipu si ještě rozhodně zajděte do Relaxačního
centra pro trochu toho sportovního vyžití. Na své si přijdou fandové plavání, saunování, vířivky i
tobogánů.
Místa popsaná v našem tipu na výlet leží od sebe vždy jen pár minut, proto je i v případě velkého
deště zvládnete s deštníkem nebo pláštěnkou.
Autor tipu na výlet: Hana Vykoukalová
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