
Žďárské vrchy jsou místem, které vás uchvátí svým klidem 
a malebností. Patří mezi rázovité kouty naší krajiny a můžeme je 
bez nadsázky označit za jednu z posledních nedotčených oáz 
čisté přírody v srdci Česka.

Předci současných majitelů žďárského zámku z rodu Kinských 
založili v roce 1933 jedny z prvních národních přírodních 
rezervací v České republice - NPR Dářko a NPR Žákova hora.
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Za historií

Zámek Žďár nad Sázavou 

Nezapomeňte otočit na mapu aktivit  ↗

Je místem, kde se propojuje živá historie s živou přírodou. 
Neobyčejně zajímavé dějiny zde psali cisterciáčtí mniši už od 
13. století, geniální architekt Jan Blažej Santini Aichel nebo současní 
majitelé zámku, rodina Kinských. Ti zde v návaznosti 
na pestrou minulost budují živé, tvořivé a přátelské prostředí.

V průběhu celého roku můžete začít svůj den na zámku poznáním 
jeho historie i současnosti v multimediálním Muzeu nové generace. 
Další příběhy vám odhalí prohlídka areálu s průvodcem. Pak už je 
nejvyšší čas vyrazit na Zelenou horu a naučnou stezku krásnou 
přírodou kolem zámku. Svůj den můžete zakončit v Barokní galerii 
s originály sbírek Národní galerie. Nezapomeňte na odměnu 
v zámecké kavárně a obchůdku se suvenýry.

Vzdálenost od TIC je 0 km          www.zamekzdar.cz

Šlakhamr
Původně středověký hamr (mechanická kovárna), zpracovával 
železnou rudu těženou v okolí, dnes expozice hamernictví, 
dřevařství a bydlení za posledních majitelů.

Pernštejn
Mimořádně zachovalý středověký hrad, základna pánů 
z Pernštejna, patří k nejvýznamnějším moravským hradům, 
6 prohlídkových okruhů vč. speciální prohlídky pro rodiny s dětmi.

Vzdálenost od TIC je 43 km          www.hrad-pernstejn.eu

Vzdálenost od TIC je 6 km          www.technicalmuseum.cz

Do přírody

Naučná stezka kolem Zelené hory
Vycházkový okruh A: okolí Bránského rybníku, vede kolem dvou 
Santiniho děl – Hospodářského dvoru Lyra a Dolního hřbitova.

Velké Dářko
Největší rybník Českomoravské vrchoviny (206 ha), rekreačně 
sportovní oblast, naučná stezka kolem Velkého Dářka (3 km).

Cyklostezka Přibyslav – Sázava
Asfaltová stezka (9 km) s minimálním převýšením v trase bývalé 
železniční trati v malebném údolí řeky Sázavy, vhodná pro malé 
děti, pěší turisty i milovníky kolečkových bruslí.

Vycházkový okruh B: okolí rybníku Konvent, výhledy na rybník, 
zámek a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
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Zelená hora
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého – unikátní stavba stavitele 
J. B. Santiniho Aichla ve stylu barokní gotiky, památka UNESCO. 

Vzdálenost od TIC je 0,4 km          www.zelena-hora.cz
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www.zamekzdar.cz
www.facebook.com/zamekzdar
www.instagram.com/zamekzdar

Za historií

Do přírody

Pro děti

Regionální muzeum Žďár n/ S
Výstavy s regionální tematikou v budově na Tvrzi a trvalá expozice 
dějin města v Moučkově domě. Poznáte také historii tašky síťovky, 
která vznikla právě ve Žďáru.

Vzdálenost od TIC je 2,5 km          www.muzeum-zdarns.cz
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Nové Město na Moravě
Městská památková zóna, Horácké muzeum zaměřené na lidovou 
kulturu, sklářství, železářství, dějiny města a lyžařskou tematiku, 
Horácká galerie v prostorách bývalého renesančního zámku.

Vzdálenost od TIC je 14 km          www.nmnm.cz
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Veselý Kopec
Muzeum v přírodě, roubené domky s ukázkou bydlení 
a hospodaření drobných zemědělců v 2. pol 19. st.

Vzdálenost od TIC je 26 km          www.nmvp.cz/vysocina
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Hlinsko
Památková rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko, Tkalcovna 
na Betlémě – unikátní tkalcovská dílna, Příběh dřevěné panenky – 
interaktivní expozice tradičních dřevěných hraček z Hlinecka.

Vzdálenost od TIC je 25 km          www.hlinsko.cz
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Délka stezky je 2,1 km

Délka stezky je 2,6 km

Vzdálenost od TIC je 7 km

Vzdálenost od TIC je 9 km          www.kzmpribyslav.cz
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Vysočina aréna
Sportovní areál, kde se celoročně konají mezinárodní sportovní akce, 
možnost využití tratí pro veřejnost v létě i v zimě.

Rozhledna Rosička
Rozhledna nedaleko obce Sázava ve výšce 644 m n. m. 
s krásnými výhledy do Posázaví a Českomoravské vrchoviny, 
celoročně přístupná.

Pokračování — do přírody Pro děti
Vagón Polnička
Rekreační a občerstvovací areál se zábavními atrakcemi pro rodiny 
s dětmi, oblíbený cyklisty i turisty.

Ski areál Svratka (20 km)        Ski areál Hlinsko (23 km)
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Legenda

www.zamekzdar.cz
www.facebook.com/zamekzdar
www.instagram.com/zamekzdar

Vzdálenost od TIC je 15 km          www.vysocina-arena.cz

Vzdálenost od TIC je 11 km          www.obecsazava.cz

Modelové království
Obří model kolejiště s reálnými náměty z Vysočiny, 
jedno z největších kolejišť v České republice.
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Vzdálenost od TIC je 2,5 km          www.mkzdar.cz

Pilák
Moderní sportovně rekreační areál s herními prvky, dětská 
hřiště, minigolf, půjčovna lodí a šlapadel a mnoho dalších 
aktivit, pláž a příjemné koupání, občerstvení.
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Vzdálenost od TIC je 0,8 km          www.pilak.cz

Relaxační centrum Žďár n/S
Plavecký 25 metrový bazén, dětské brouzdaliště s vodním 
hřibem, relaxační zábavný bazén s proudovým kanálem, 
lezeckou stěnou, whirlpool bazén, 3 sauny, solná jeskyně.
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Vzdálenost od TIC je 3 km          www.bazen-zdar.cz

Vzdálenost od TIC je 5 km          www.vagonpolnicka.cz

Sochy Michala Olšiaka
Mohutné sochy z betonu rozeseté v krajině, 
oblíbený cíl výletů rodin s dětmi.

Značeny na mapě aktivit          Info a poloha soch na www.olsiak.cz

18Pohádková vesnička Podlesíčko
Celoroční program pro děti, komentované prohlídky, divadla, 
karnevaly, ubytování v chaloupkách známých pohádkových bytostí. 
Pohádková vesnička slouží hostům také jako ubytovací zařízení.

Vzdálenost od TIC je 23 km        www.pohadkova-vesnicka.cz

19Šiklův mlýn
Největší přírodní zábavní areál v České republice, westernové 
městečko, koupaliště, zoopark a další atrakce pro celou rodinu. 
Pro děti velké množství atrakcí, jako střelba z luku, vláček Union 
Pacific, skákací hrady, zvířátka v zooparku.

Vzdálenost od TIC je 29 km        www.sikland.cz

Tipy na zimu

Vzdálenost od TIC je 0,4 km            www.skizdarsko.cz

Lyžařské běžecké tratě
Celkem 80 km tratí v okolí zámku.

Ski snowpark Harusův kopec / Nové Město na Moravě
Sjezdovka dlouhá 550 metrů, převýšení dosahuje 110 metrů.

Vzdálenost od TIC je 14 km            www.skiharusak.cz
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