Ze Žďáru nad Sázavou do Nového Města na
Moravě
Popis trasy
Vydejte se na výlet, kde na Vás kromě malebné krajiny čekají i vrcholná díla barokní gotiky v podání
Jana Blažeje Santiniho.

Na horním toku řeky Sázavy, v samém srdci Českomoravské vrchoviny, leží v překrásné přírodní
scenérii chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy město Žďár nad Sázavou. A právě tady výlet začíná.
Ve Žďáru nad Sázavou se určitě vydejte na prohlídku unikátního Poutního kostela svatého Jana
Nepomuckého na Zelené hoře – jedné ze tří památek Světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO na Vysočině. Poblíž se pak nachází Zámek, kde bylo otevřeno jedinečné Muzeum nové
generace, navštívit můžete i expozice Regionálního muzea. Výlet můžete zakončit třeba v rekreačním
areálu Pilák u Pilské nádrže ležící na kraji města nebo v přírodním dětském areálu Salón Expres
v Polničce, 5 km od Žďáru nad Sázavou. Za horkých letních dnů rádi zavítáte k Velkému Dářku –
největšímu rybníku Českomoravské vrchoviny, který také leží jen kousek za městem. V Hamrech nad
Sázavou, poblíž Žďáru nad Sázavou se nachází Šlakhamr, bývalý vodní mlýn, kde budete obdivovat
expozice věnované hamernictví, dřevařství a bydlení za posledních majitelů.
Cestou do Nového Města na Moravě si můžete udělat zastávku v Obytčově, kde stojí poutní kostel
Navštívení Panny Marie, další skvost Santiniho tvorby, který je jedinečný tím, že je postaven ve tvaru
želvy. Nové Město na Moravě bylo založeno v polovině 13. století a pyšní se řadou historických
památek, mezi něž patří renesanční zámek z 16. stol., kde dnes sídlí Horácká galerie, dále
renesanční stará radnice z roku 1555 či gotický kostel sv. Kunhuty s působivými vnějšími sgrafity.

Najdete tu také Horácké muzeum a obrovský turistický magnet – Vysočina Arenu, centrum dění
významných světových sportovních událostí, jako je Světový pohár v Biatlonu, nebo Mistrovství světa
horských kol. Ve okolní krajině jsou navíc rozesety originální sochy sochaře Michala Olšiaka.
Destinace

Trasa

Vysočina
Žďár nad Sázavou (0 km) - rozcestí Peršlík - rybník (5 km) - Březí nad Oslavou (7,2 km)
- Kotlasy (8,8 km) - Radostín nad Oslavou (12,7 km) - Kněževes (14,2 km) - Ostrov nad
Oslavou (18,3 km) - Obyčtov (20,1 km) - Hlinné (25,8 km) - Řečice (28,2 km) Petrovice (31,8 km) - Nové Město na Moravě (33,8 km) - Petrovice (35,9 km) Slavkovice (38,5 km) - Veselíčko (40,6 km) - Mělkovice (41,9 km) - Žďár nad Sázavou
(45 km)
45 km | 4 hodiny

Povrch

lesní cesty, polní cesty, asfalt

Typ aktivity Cykloturistika

Doporučená místa pro cyklisty
Hotelová ubytovna ŽĎAS: , Tel: +420566646001, Email: ubytovna@zdas.cz, Adresa:
Veselská 1087/62, Žďár nad Sázavou, GPS: 49.55806667,15.93325556
Občerstvení koupaliště Sázava: , Tel: +420732414546 , Email: 4hanka@seznam.cz, Adresa:
Sázava 98, Velká Losenice, GPS: 49.5551,15.87557
Hotel Leopold Račín: , Tel: +420724461330, Email: info@racin.cz, Adresa: Račín 10, GPS:
49.6171519,15.8672119
Cykloklub U Štěpána - ubytování: , Tel: +420608945701, Email:
cykloklubustepana@seznam.cz, Adresa: Vlachovice 68, GPS: 49.595005,16.0392436
Horácké muzeum a informační centrum: , Tel: +420566598750, Email: ic@nmnm.cz,
Adresa: Vratislavovo náměstí 114, Nové Město na Moravě, GPS: 49.5608453,16.0729161
Ubytování na Zámku Žďár: , Tel: +420602565309, Email: info@zamekzdar.cz, Adresa:
Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou, GPS: 49.5816978,15.9360681

Zámek Žďár nad Sázavou: , Tel: +420602565309, Email: info@zamekzdar.cz, Adresa: Zámek
8/8, Žďár nad Sázavou, GPS: 49.5816978,15.9360681
Red Pine Apartments: , Tel: +420732558808, Email: barta@redpine.cz, Adresa: Vlachovice
34, Nové Město na Moravě, GPS: 49.5973586,16.0410461

