
Od zámku ve Žďáru nad Sázavou do PP Nové Ransko
Po prohlídce architektonických skvostů Žďáru nad Sázavou, kterými jsou zámek a poutní kostel na Zelené hoře, pojedeme 
přes malebné vesničky, lesy a louky do Nového Ranska. Zpátky se vydáme přes husté lesy Ranského polesí.

Vyjíždíme od Zámku Žďár, který se nachází na okraji města Žďár nad Sázavou u silnice 
č. 37 vedoucí do Skrdlovic. Historie Žďáru je úzce spjata s cisterciáckým klášterem, 
který významně ovlivňoval  hospodářský a kulturní rozvoj této oblasti. Jeho pohnutý 
osud ukončil velký požár v r. 1784, kdy byl definitivně zrušen a postupně přebudován 
na zámek. V areálu zámku uvidíme mimo jiné konventní kostel Nanebevzetí P. Marie, 
gotickou baziliku (druhá největší na Moravě) přestavěnou Santinim na počátku 18. stol., 
nejstarší objekt z doby budování kláštera Studniční kapli. Po prohlídce zámku nesmíme 
zapomenout vyšlapat krátce a prudce po žluté (nebo kousek dál po silnici) nahoru na 
Zelenou horu, kde je nejcennější dílo Santiniho - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. 

Jde o světově ceněné dílo barokní gotiky zapsané na 
seznam světového dědictví UNESCO. 
Po prohlídce všech zajímavostí pokračujeme po 
silnici směr „Polnička“ 3 km. Do Polničky jedeme 
krásnou alejí mírně zvlněnou cestou lemovanou zleva 
rybníkem. Polničkou projedeme a jedeme dále po 

silnici směr „Račín“. Vystoupáme krátký /2-3/ kopec a pak zase sjíždíme. Dále převažuje 
stoupání, část /2-3/. Projedeme kolem kříže Božích muk, kde se silnice stáčí doprava 
a poté pojedeme tak dlouho, až dojedeme ke křižovatce s lesáckou cestou, kde 
odbočíme doprava na lesáckou cestu označenou zákazem vjezdu. A dále si již budeme 
užívat mírný sjezd krásným lesem bez aut. Projedeme kolem místa se žlutou značkou 
a jedeme dál a dál, až se opět napojíme na silnici. Pojedeme rovně směr „Hluboká“. 
Po chvíli stoupání přijedeme ke křižovatce, kde odbočíme doleva směr „Hluboká“. 
Zde se k nám přidá   žlutá značka, která nás povede až k rybníku Řeka. 
Pokračujeme mírným stoupáním kaštanovou alejí. Následuje pěkný sjezd do vesničky 
Hluboká. Z ní pokračujeme po žluté směr „rybník Řeka“ 2,5 km. Žlutá nás vyvede z 
vesničky kolem vepřínu až do přírodní rezervace Řeka, kde se budeme pohybovat po pěkné polní cestě. Přejedeme přes hráz rybníka Řeka 
a jedeme stále po žluté až do Starého Ranska. Zde máme možnost se občerstvit a dále se vydáme po žluté k Pobočenskému rybníku. Vše po 
rovince. U rybníku je rozcestí, od kterého pokračujeme po červené směr „Nové Ransko“. 
V obci Nové Ransko se napojíme na hlavní silnici, na které odbočíme vlevo. Po pár set metrech jízdy po silnici odbočíme vlevo na lesáckou cestu 
do lesa, kde narazíme na modrou značku a té se budeme držet. Po chvilce jízdy po rovince zahájíme stoupání /2/. Vytrvalým stoupáním /2/ 
přijedeme k rozcestí Seifertův buk. Celý úsek od Nového Ranska jedeme podél hranice NPR Ransko, která chrání rostliny a živočichy Ranského 
masívu s hadcovými bory, jedlobučinami a prameništními jasanovými olšinami. Od Seifertova buku ještě chvíli stoupáme /2/ a pak už nás čeká 
zasloužený sjezd. Od rozcestí Podhorská louka pokračujeme  po modré směr „Sinkův kopec“ 2 km. Od DSinkův kopec jedeme stále stejnou cestou 
rovně, jen změníme značku na zelenou směr „Vápenice“ 5 km. Většinu cesty klesáme, až projedeme kolem Vepřovských rybníků. Tam odbočíme 
a křižujeme silnici a dál již stoupáme /2-3/ po lesních cestách až k DRačínský les. Odsud pokračujeme po zelené směr „Vápenice“ 0,5 km, „Talský 
mlýn – hotel“ 6 km. Střídavým stoupáním a klesáním jedeme po lesáckých cestách i pěšinách ve výjimečně zachovalé přírodě až k vodní nádrži 
Pilská a k rozcestí Talský mlýn – hotel. Zde se můžeme osvěžit koupelí a pokračovat po červené 0,5 km k areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Celkem 40,5 km. 
Náročnost 2.

Informační centra:
Informační centrum – Zámek Žďár n/Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 629 152, fax: 566 642 810, 
e-mail: itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz
Informační turistické centrum – cestovní kancelář SANTINI TOUR, Náměstí Republiky 24, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, tel. 566 628 539, fax: 566 625 808, e-mail: info@santini-tour.cz, www.zdarns.cz
Ubytování a stravování:
Statek Vysoké, Vysoké 24, 591 01  Žďár nad Sázavou, tel. 605 436 080, 737 339 081, e-mail: info@statek.unas.cz, 
www.ranch.unas.cz, www.statek.unas.cz
Hotel a restaurace Grunt, Vysocká 62, 591 01  Žďár nad Sázavou, tel. 566 623 407, 724 222 819, e-mail: 
hotelgrunt@centrum.cz, http://hotel.grunt.webpark.cz
Hotel Sázava, Sázava 181, 592 11 Velká Losenice, tel. 566 666 111
Penzion Selský dvůr, Velká Losenice 9, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 622 462, e-mail: holemarova@secr.cz, 
http://www.pensionsholemar.cz
Hotel a restaurace Tálský mlýn, Zámek 18, 591 01  Žďár nad Sázavou, tel. 566 625 501, 737 808 847, e-mail: 
cerum@iol.cz, www.cerum.cz
Otvírací doby:
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, tel.566 625 887, 566 625 645, e-mail: muzeum.zr@worldonline.cz út-ne 9-12, 12:30-17   
Výstavní sál Staré radnice, Žďár nad Sázavou nám. Republiky 24, tel. 566 624 312 út–ne 10-12,  14-17
Historický areál bývalého cisterciáckého kláštera a Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Informační a turistické centrum zámek Žďár n.  Sázavou, tel. 566 629 152, e-mail: 
itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz IV-X út-ne 9-17, XI-III po-pá 8-16 - pouze pro předem objednané skupiny.
Muzeum knihy, stálá expozice Národního muzea v Praze,  zámek Dr. Radslava Kinského, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 625 370, e-mail: alenajakubcova@seznam.cz, IV-X so, 
ne, svátky 8–12, 12.30-16,  V-IX út-ne 8–12, 12.30-16
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