
Okolí Žďáru nad Sázavou
Tomuto výletu budou dominovat kromě malebné krajiny především vrcholná díla barokní gotiky architekta J.B.Santiniho 
a majestátní skalní útvary v čele s Rozštípenou skálou.

Výchozím bodem je město Žďár nad Sázavou. Historie Žďáru je úzce spjata s cisterciáckým klášterem, který 
významně ovlivňoval hospodářský a kulturní rozvoj této oblasti. Areál bývalého kláštera navštívíme až v závěru 
naší trasy. Výlet zahájíme prohlídkou náměstí a přilehlého historického centra, kde si můžeme prohlédnout 
radnici z přelomu 16. a 17. stol., Morový sloup z r. 1729 a gotický kostel sv. Prokopa. 
Pak se vydáme po červené směr „Nové Hamry nad Sázavou“ 4 km. První 2 km nás postupně vyvedou ven 
z města a tam před mostem odbočíme ze silnice vpravo na polní 
pěšinu. Červená nás povede podél železniční trati pěknou krajinou 
plnou luk, remízků a rybníků až do obce Nové Hamry. Před nádražím 
budeme procházet kolem DNové Hamry. Od něj pokračujeme stále 
po červené směr „Rozštípená skála“ 1,5 km. Poté, co opustíme obec, 
již půjdeme údolím řeky Sázavy, kterou budeme několikrát přecházet. 
U DRozštípená skála změníme barvu značky na žlutou směr „Žďár 
nad Sázavou - zámek“ 9 km. Žlutá nás po několika metrech  přivede 
k Rozštípené skále, jejíž výraznou trhlinou projdeme na druhou stranu a 
budeme pokračovat kolem až 100 m dlouhého skalního masívu. 
Pak opustíme údolí Sázavy a půjdeme přes pole a louky do osady 
Šlakhamerský dvůr. Nad ní se ukrývá v hustých lesích skalnatý vrchol 
Peperek, který je náš další cíl. 
Za osadou je DSamotín, kde odbočíme vpravo se žlutou. Po krátkém, 
ale výrazném stoupání přijdeme na vrchol Peperek. Na vrcholu Peperek 
se nachází skalní stěna 300 m dlouhá přerušená dvěma širokými 
depresemi, z nichž vycházejí balvanové proudy. Z vrcholu pokračujeme 
stále po žluté směr „Vápenice – jezero“ 3,5 km, „Žďár nad Sázavou 

– zámek“ 7 km. 
K pozoruhodnému jezeru Vápenice přijdeme převážně klesáním po zpevněné lesácké cestě. Jezero 
Vápenice vyniká čistou vodou a velmi bohatým podvodním životem. Dále pokračujeme po žluté směr „Žďár 
nad Sázavou – zámek“ (Pod Adamovým kopcem 1 km) nebo se můžeme vydat po modré směr „Tálský 
Mlýn“ 3,5 km. Ten se nachází u vodní nádrže Pilská, kde se můžeme osvěžit koupelí.
Žlutá nás povede hustými lesy přes vrchol Salvátor. Pak už budeme klesat pěknou stromovou alejí mezi poli a loukami až k z  
ámku. 
Nynější zámek se nachází v areálu bývalého cisteciáckého kláštera založeného již v r.1252. Klášter byl několikrát vydrancován a to jak husity, tak 
později Švédy v Třicetileté válce. 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 aj. Po prohlídce zámku nesmíte zapomenout vyšlapat krátce a prudce 
po žluté 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.
Od rozcestí se vydáme po červené směr „Žďár nad Sázavou – nám.“ 3 km. Půjdeme pěknou polní cestou po přes hráz Branského rybníka k řece 
Sázavě, podél které přijdeme zpět do centra Žďáru nad Sázavou. 
 
Délka celkem 17,5 km.
Náročnost 2.

Informační centra:
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
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
Ubytování a stravování:
Hotelový dům Jehla, Kovářova 4, 591 01  Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 146, 736 689 168, e-mail: info@hoteljehla.cz, www.hoteljehla.cz
Hotel 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
Penzion Najdek, Hamry nad Sázavou 159, 591 01  Žďár nad Sázavou, tel/fax: 566 630 156, e-mail: holemarova@secr.cz, PenzionNajdek@email.cz, www.pensionsholemar.cz
Statek Vysoké, Vysoké 24, tel. 605 436 080, 737 339 081, e-mail: info@statek.unas.cz, www.ranch.unas.cz, www.statek.unas.cz
Hotel Sázava, Sázava 181, 592 11  Velká Losenice, tel. 566 666 111
Ubytovna Sokolovna, Polnička 152, 591 01  Žďár nad Sázavou, tel. 566 622 967
Hotel Račín, Račín 10, 592 11  Velká Losenice, tel. 566 666 534, 602 495 469, e-mail: racin@racin.cz, www.racin.cz
Otvírací doby a návštěvní dny: 
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, Tvrz 8, tel.566 625 887, 566 625 645, e-mail: muzeum.zr@worldonline.cz  út–ne 9–12, 12:30–17
Výstavní sál Staré radnice, nám. Republiky 24, tel. 566 624 312 út–ne 10-12, 14-17
Historický areál bývalého cisterciáckého kláštera 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
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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