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Tři zámky a zámečky za jeden den
Zastavení: Zámek Žďár nad Sázavou, lovecký zámeček Karlštejn u Svratouchu, přírodní památka 
Zkamenělý zámek

Vhodné pro: rodiny s dětmi, páry, seniory

Doporučený věk dětí: od 5 let

Dopravní prostředek: auto, chůze

Časová náročnost: 1 den

Délka trasy: cca 23 km (ze Žďáru do Svratoucha 
autem)

Zimní odpoledne jsme se dnes rozhodli 
strávit mezi třemi zámky – žďárským, 
go t i c ko - b a ro k n í m  a re á l e m ,  l ove c kým 
zámečkem Karlštejn u Svratouchu a blízkým 
Zkamenělým zámkem - přírodní památkou 
místních lesů

Zámek Žďár nad Sázavou

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. Prohlídky jsou v 
zimní sezóně přístupné vždy v úterý, čtvrtek a sobotu (více informací o otevírací době). 
Venkovními prostory barokního areálu se můžete projít také sami bez průvodce.
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Živá historie

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 
zamířit třeba k nedalekému Tálskému mlýnu u 
P i l s k é  n á d r ž e ,  r e s t a u r a c e  s  m o d e r n í 
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) nebo do některé z restaurací přímo v centru města (cca 3 
minuty autem).

časová náročnost: všechny prohlídkové okruhy vč. Muzea nové generace cca 3 hodiny

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 Konventním 
rybníkem, zámeckým 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. Jedinečný hvězdicovitý půdorys, 
dokonalá číselná symbolika, hra světel a stínů a další originální 
architektonické pojetí zařadilo kostel po právu na Seznam 
světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

V zimě je možné navštívit pouze venkovní prostory kostela (více o 
otevírací době Zelené hory), ale i tak stojí výšlap do kopce 
rozhodně za to. Spolu se zámkem nepatří pod stejnou správou 
( z á m e k  j e  s o u k r o m ý  a  k o s t e l  c í r k e v n í  -  v e  s p r á v ě 
Římskokatolické farnosti ve Žďáru nad Sázavou 2) a v tuto chvíli 
neexistuje společné vstupné.
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P o k ud už přišla chvíle vašeho oběda, můžete v letních 
měs ících doplnit energii lehčím občerstvením přímo na 
zám ecké terase. Pokud raději zvolíte větší výběr, můžete 
zam ířit 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.

Lovecký zámeček Karlštejn

Na zámeckém parkovišti, které je zdarma, 
sedáme do našeho auta a vyrážíme až k 
Loveckému zámečku Karlštejn, který je 
přístupný autem, nachází se zde totiž i 
ubytování a kavárna. Pokud však vyrazíte ve 
„ sněžném“ ob dobí,  budete si  muset k 
zámečku vyšlápnout pěšky. Nám to rozhodně 
nevadí, pohyb na čerstvém vzduchu neškodí a 
zimní procházka místní přírodou a krajinou je 
blahem pro oko i duši.

Ze Svratouchu nás cesta nahoru povede asi 3 
km alejí stromů, po pravé straně mineme 
svratecký ski-areál a na vrchu kopce už vidíme 

náš červený maják - rokokový zámeček Karlštejn, který na svém místě stojí už od roku 1770. S 
pražským Karlštejnem nemá nic společného, možná jen to, že se tu můžete i v zimě výborně 
najíst, a to od pátku do neděle (více o otevírací době restaurace).

Zkamenělý zámek

Karlštejn je obklopen místním lesem, my se 
však vydáme cestou dál, která nás za necelý 
kilometr zavede k poslednímu zámku naší 
cesty a tím je Zkamenělý zámek. Dříve se mu 
přezdívalo „Starý Karlštejn“ a tento přírodní 
monument se v místní krajině nachází ještě 
daleko delší dobu, než jeho mladší kamarád 
lovecký zámeček. Zkamenělý zámek je vlastně 
pozůstatkem historického opevnění, za 
stěnou se nachází příkop pravděpodobně až z 
doby halštatské. Je vyhledávaným cílem jak 
místních obyvatel, cyklistů v letních měsících, 
tak i výletníků všeho druhu po celý rok.

Autor tipu na výlet: Kristýna Hamáková
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