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Ze Žďáru na skály a na dobrou kávu
Zastavení: Zámek Žďár nad Sázavou, Vávrova skála, Pohledecká skála, Nové Město na Moravě, Pohledec

Vhodné pro: rodiny s dětmi, páry, seniory

Doporučený věk dětí: od 5 let

Dopravní prostředek: auto, chůze

Časová náročnost: 1 den

Délka trasy: cca 18 km (ze Žďáru do Pohledce autem)

Dnešní cesta od Zámku Žďár nad Sázavou  
nás vedla na přírodní památky u Nového 
Města na Moravě. Rozhodli jsme se navštívit 
Vávrovu skálu a nedalekou Pohledeckou 
skálu.

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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Pokud už přišla chvíle vašeho oběda, můžete v letních měsících dopl
nit energii lehčím občerstvením přímo na zámecké terase. Pokud radě
ji zvolíte větší výběr, můžete zamířit k nedalekému Tálskému mlýnu 
u Pilské nádrže, restaurace s moderní gastronomií (cca 20 minut pěšk
y, 3 minuty autem), do restaurace Táferna, která se nachází hned napr
oti zámku a nabízí menu klasických českých hospod (cca 2 minuty pěšk
y), do některé z restaurací přímo v centru města (cca 3 minuty aute
m) nebo přímo k Pilské nádrži (cca 15 minut pěšky, 2 minuty aute
m), kde je ve stánku s občerstvením připravena každý den nabídka asi 3 

Vávrova skála

Cesta z parkoviště pro vás bude velmi jednoduchá, do 
navigace jednoduše zadáte Vávrovu či Pohledeckou 
skálu a ta vás k jednomu ze skalních útvarů bezpečně 
dovede, a to asi za 15-20 minut. My jsme auto nechali 
přímo v Pohledci a vyšlápli si na obě přírodní památky 
pěšky, vznikla nám tak procházka dlouhá asi 6, 5 km. 
Jediná nevýhoda našeho výletu byla, že jsme museli z 
Pohledce ke skalám po hlavní silnici, proto jako variantu 
doporučujeme na úkor kilometrů nechat auto nedaleko 
památek na okraji cesty a vyhnout se tak manévrování v 
provozu. K naší smůle jsme se sem vydali v největší mlze, i 
tak ale příroda a místo mělo své kouzlo. Jinak je ale 
Vávrova skála v zimních měsících přístupná, pokud tedy 
zrovna nenapadne větší množství sněhu, který by 
znemožnil přístup ke skále po polní cestě. Hned u skály 
rostou šípky a místo je chráněné ochranným pásmem, v 
minulosti totiž byly skály hned dvě, jedna ale zmizela 
kvůli těžbě kamene, a tak tu druhou CHKO náležitě 
střeží. Na místě se nachází krásná vyhlídka do blízkého 
okolí, je proto oblíbená také pro romantické procházky.

Pohledecká skála

K druhému bodu našeho výletu, Pohledecké skále se můžeme vydat buď polní cestou kopírující 
hlavní silnici, nebo k ní popojet také autem. Tato skála už se nachází v lese, není proto žádný 
problém se k ní vydat i v zimě. Cesta po zelené je pro nás ideální, po několika stech metrech se 
objeví odbočka vpravo, kterou se vydáme a ta nás dovede až nahoru k Pohledecké skále. 
Kopeček to je, ne že ne � , ale že by to nezvládlo energií nabité dítko? Však z vlastní zkušenosti 
víme, že mnohokrát je skákání přes kořeny a kameny pro děti mnohem zábavnější než poklidná 
rovinka.

Na vrchu Pohledecké skály ve výšce 812 m. n. m. nalezneme více „rozházených“ kamenů, které 
budí dojem, jako by skoro spadly z nebe a zaryly se do kopcovitého místního lesa. Lezení je zde 
bohužel v rámci ochrany přírody zakázáno.

Autor tipu na výlet: Kristýna Hamáková
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Pokud už přišla chvíle vašeho oběda, 
můžete v letních měs íc ích  dop ln i t 
e n e r g i i  l e h č í m občerstvením přímo 
na zámecké terase. Pokud raději zvolíte 
větší výběr, můžete zamířit 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 moderní gastronomií 
( c c a  2 0  m i n u t p ě š k y,  3  m i n u t y 
a u t e m ) ,  d o restaurace Táferna, 

The Black Cup

My jsme na tomto krátkém zimním výletě docela vymrzli, tudíž míříme zpátky do Nového Města 
na Moravě, kde máme v plánu navštívit malou kavárničku The Black Cup, nacházející se jen 
kousíček pod novoměstským Vratislavovým náměstím. Vítá nás sympatická servírka a nabízí 
zimní speciality, kterým nejde odolat. Vybrali jsme si perníkové capuccino a mechový dort - 
doslova „nebe v puse“. Prostředí je sympatické a my se tu ohřívali dobré 2 hodinky. Vyzkoušeli 
jsme i klasické espresso, protože se zde specializují na výběrové kávy, a to také nezklamalo. 
Určitě ještě někdy přijdeme. Teď už nezbývá, než se plní dojmů vrátit zpátky do Žďáru a těšit se 
na další výlet.

Autor tipu na výlet: Kristýna Hamáková
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