
Vydejte se  
do Žďáru  
nad Sázavou

Autem:

Žďár nad Sázavou leží v těsné 
blízkosti dálnice D1, cca 30 km  
po silnici 1. třídy.

Praha je vzdálená od Žďáru nad 
Sázavou 159 km. Cesta autem trvá 
1,5 až 2 hodiny.

Brno je vzdálené 84 km, za necelou 
hodinu jste autem ve Žďáru nad 
Sázavou.

Autobusem: 

Brno je vzdálené 84 km. Spojení mezi 
městy zajišťuje přímá autobusová 
doprava, cesta trvá dvě hodiny. 
K areálu Zelené hory a blízkého zámku 
vás dopraví městský autobus.

Vlakem: 

Pokud využijete přímé rychlíkové 
spojení, potrvá cesta z Prahy dvě 
a půl hodiny.

Spojení mezi Brnem a Žďárem nad 
Sázavou zajišťuje přímá vlaková 
doprava, cesta trvá dvě hodiny.

Aktuální informace o otevírací 
době a vstupném naleznete na 
www.zamekzdar.cz. V areálu zámku 
je k dispozici kavárna s lokálními 
produkty, infocentrum a plně 
zásobený obchod se suvenýry. 
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Muzeum  
nové generace
 
Přízemí expozice je věnované cisterciáckému řádu 
a temnému středověku, první parto vám umožní pohled 
do krásného a barevného světa baroka. 

Vstupte do temných hvozdů, kde nebojácní mniši 
vybudovali první klášter. Seznamte se s jedním dnem 
v životě mnicha či objevte krásu cisterciáckého 
umění. Poté se díky kaleidoskopu přesunete do období 
prosperity, rozkvětu umění, vědy a architektury,  
do období baroka. Seznámíte se s opatem Vejmluvou, 
výraznou osobností bývalého kláštera, potkáte 
geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho či 
proniknete do matematických tajů Poutního kostela  
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 

Muzeum nové generace není jen muzeum, je to 
klíč k pochopení celého areálu bývalého klášteru 
a dnešního zámku ve Žďáru nad Sázavou. Po návštěvě 
máte v ruce všechny indicie ke své cestě!

Národní muzeum
 
Národní muzeum se stalo významným 
partnerem nových expozic. 

Národní muzeum není jen jedna budova! Historická 
budova na Václavském náměstí je v současné době 
uzavřena z důvodu rekonstrukce, ale návštěvníci 
mohou zavítat do expozic a na výstavy jiných objektů 
Národního muzea. V Praze se na Vaši návštěvu 
těší například České muzeum hudby, Národopisné 
muzeum – Musaion, Národní památník na Vítkově nebo 
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur. Mimo Prahu vás pak Národní muzeum uvítá 
v expozicích Zámku Vrchotovy Janovice a nebo 
Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích. Veškeré 
informace o aktuálních výstavách, doprovodných 
akcích, programech pro děti a otevírací době naleznete 
na www.nm.cz.



Zažijte Zámek 
ve Žďáru nad Sázavou

Vydejte se s námi na cestu, kterou 
prošel areál bývalého cisterciáckého 
kláštera a nynějšího zámku během 
uplynulých téměř osmi století.

Celý příběh se začal psát již v polovině 13. století, kdy 
mniši cisterciáci založili v hlubokých žďárských hvozdech 
zakladatelský klášter. Nový směr a dynamiku přineslo 
18. století a působení opata Vejmluvy, který spolu se 
stavitelem Janem Blažejem Santini-Aichlem vdechl 
areálu nový život. Na jeho pokyn Santini vystavěl své 
vrcholné dílo, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře, který je památkou UNESCO. Za josefi nských 
reforem v roce 1784 byl klášter zrušen a postupně 
upravován na zámek. V 90. letech 20. století byl žďárský 
zámek navrácen rodině Kinských. 
Nyní cesta pokračuje vznikem nových expozic – Muzea 
nové generace, které kombinují imersivní a zážitkové 
prvky s exponáty zapůjčenými z významných českých 
institucí. Zažijte s námi jedinečnou atmosféru týkající 
se historie, života, tvořivosti a krásné žďárské přírody.

Zažijte cestu, zažijte příběh!

Areál bývalého cisterciáckého klášteru a dnešního zámku 
nabízí celoroční akce a aktivity pro širokou veřejnost. 
Navštivte Muzeum nové generace, prohlídkovou trasu 
Po stopách Santiniho či Barokní a Santiniho galerii. 
V okolí zámku jsou také dvě naučné stezky, které vám 
zprostředkují krásnou nenáročnou procházku v chráněné 
krajinné oblasti a unikátní výhledy na památku UNESCO – 
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 


