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Ze zámku za okolními rybníky
Zastavení: Zámek, Vysoké, Lhotka, Vališáky, rybník Medlov, Fryšava,Tisůvka, Velké Dářko, Vagón 
Polnička

Délka trasy: 37 km

Vhodné pro: 

Časová náročnost: jeden den 
Doporučený věk dětí: od 15 let

Tento výlet doporučujeme jako program na půldenní výlet pro zdatnější cyklisty nebo 
celodenní výlet s dětmi. Kolo nás od zámku zaveze až do krásné přírody Žďárských vrchů

Zámek Žďár nad Sázavou a Zelená hora

Náš jednodenní výlet na kole zahájíme v Zámku Žďár nad Sázavou. Doporučujeme zaparkovat 
přímo na zámeckém parkovišti, odtud je to pár metrů na zámeckou terasu, kde si můžete 
zamknout kola k několika cyklo-stojanům. Zámek je také držitelem certifikátu Cyklisté vítáni, 
rádi vám zde zapůjčí základní vybavení pro opravu kol, lékárničku, vyberete si také ze široké 
nabídky map a výletů do okolí, připravena je také úschovna zavazadel.

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 některý z mnoha zážitků, 
které zámek nabízí.

Doporučujeme zvolit oblíbené Muzeum nové 
generace – multimediální muzeum, 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.
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Pokud jste zdatní cyklisté a nebojíte se rychlejší 
jízdy po delším zdržení na zámku, můžete ještě 
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. 
Venkovními prostory barokního areálu se 
můžete projít také sami bez průvodce.

Věřte, že váš pohled při příchodu na zámeckou 
t e r a s u  u p o u t á  p o u t n í  k o s t e l  s v.  J a n a 
Nepomuckého na Zelené hoře, který jako by stál 
na stráži nad Konventním rybníkem, zámeckým areálem a celým městem. Byl postaven na 
počátku 18. století geniálním architektem Santinim ve stylu barokní gotiky. My dnes máme před 
sebou ještě spoustu kilometrů, proto jeho detailní prohlídku nestihneme. Rozhodně si ji ale 
nenechejte ujít při některém z vašich dalších výletů na Vysočinu.

Pokud chcete na dovolené s kolem spíše relaxovat, je ten správný čas sednout na kolo a vyrazit...

Náš tip: 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 váš cyklovýlet nebo doporučují 
dobrou restauraci po cestě.
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Medlov

Po návštěvě zámku se vydáme na kopec na 
Zelenou horu, odkud pokračujeme po žluté kolem 
Černého rybníka až do Vysokého, kde se kolem 
a u t o b u s o v é  z a s t á v k y  d á m e  d o p r a v a                               
a pokračujeme do Lhotky. Budeme projíždět 
kolem Zlaté horky a podstatnou část cesty 
pojedeme po krásné rovince mezi poli. Ve Lhotce 
se můžeme občerstvit v místní hospůdce U Hublů 
a poté pokračovat kolem zajímavé vodní plochy 
Vališáky přes Jiříkovice do Vlachovic. Okolí 
Vlachovic je zvlášť protkáno sítí turistických             
a cyklistických tras, které si můžete nechat v 
záloze na další výlet, mimo jiné je zde známá 
turistická „červená“, která vede až do Luhačovic. 
My ale pokračujeme dál po hlavní silnici až ke 
kempu Karlova studánka, kde odbočíme doprava                   
a dojedeme až k rybníku Medlov. Rybník je zde už 
od 16. století a v blízkosti rybníka je i rozlehlý hotel 
s restaurací a minigolfem. Rybník je vhodný ke 
koupání a pro méně náročné turisty s přáním noclehu je i zde kemp s občerstvením.
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Sykovec, Fryšava, pramen Sázavy a skalní útvar Tisůvka

Po návštěvě na Medlově se vracíme na hlavní silnici a cestou do 
Fryšavy navštívíme také rybník Sykovec, který je oblíbený 
zejména rybáři. Na Fryšavě u obecního úřadu střihneme 
zatáčku vlevo a vydáváme se krásnou javorovou alejí a později 
lesem až na rozcestí Pod Fryšavským kopcem - vyhneme se tak 
samotnému náročnému Fryšavskému kopci. Cestou na Tisůvku 
navštívíme pramen Sázavy, protože když jedeme kolem, byl by 
to hřích nezastavit se u matky vodáků, jejíž pramen je po cestě 
téměř na dosah. Protože chceme jet pořád přírodou, držíme se 
okraje Cikháje a na rozcestí U Snítku pokračujeme po „červené“ 
až na Tisůvku. Ve výšce 800 m. n. m. se skalní útvar i tak 
schovává mezi stromy a je velmi oblíbeným cílem pro pěší 
turisty, cyklo-turisty, i místní aktivní občany.

Červené turistické značky se budeme držet, povede nás pohodlně totiž až na Velké Dářko, 
přezdívané „moře Vysočiny“. Zde se můžeme vykoupat a odpočnout si na písčité pláži nebo si 
dát malé občerstvení. Doporučujeme se ale příliš nepřecpat, ještě nás čeká cesta do turisty               
i dětmi oblíbeného Vagónu v Polničce. Zde už si můžeme oddychnout, už jsme kousíček od 
žďárského zámku, kam se dostaneme po rovince cyklostezky.

Autor tipu na výlet: Kristýna Svobodová
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