
Jednodenní výlet „Žďár nad Sázavou a okolí 2022” – program 

Tato turistická akce se uskutečňuje za finanční podpory města Český Brod 

Termín konání výletu – 18. srpna 2022 (čtvrtek) 

Doprava: malý autobus  

Cílem výletu je navštívit zajímavé památky a turistická místa Žďáru nad Sázavou a 
okolí. 

Odjezd: 6:50 Liblice obec – autobusová zastávka, 7:00 z Kollárovy ulice naproti 
sokolovně, 7:10 od nádraží v Českém Brodě.  

První zastávka přibližně v 9 hodin bude na parkovišti u rekreačního areálu Pilská nádrž 
na okraji Žďáru nad Sázavou, autobus pak přejede na parkoviště autobusů u 
fotbalového stadionu ve Žďáru nad Sázavou. My se projdeme 300 m k sousoší 
„Hraniční kámen“ od místního sochaře Michala Olšiaka, potom asi 1,5 km po 
cyklostezce k areálu zámku Žďár nad Sázavou a k poutnímu kostelu sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. Zde je od 10 hodin zamluvena prohlídka s průvodcem 
(v ceně výletu).  

Poté mohou zájemci navštívit velmi zajímavé interaktivní Muzeum nové generace se 
zámeckou kavárnou v areálu zámku, nebo si projít nově zbudovanou naučnou stezku 
kolem Konventního rybníka (asi 2,5 km). Polední občerstvení bude možné v nedaleké 
restauraci Táferna.  

Odpoledne pro nás přijede autobus na domluvené místo a přemístíme do obce Karlov, 
kde máme v plánu návštěvu sklářské galerie. Zdatnější turisté se pak věnují turistice 
v okolí Škrdlovic – naučná stezka „Dářská rašeliniště“ kolem Velkého Dářka do 
Radostína (po modré značce cca 6,5 km), s možností vykoupání v rybníku Velké 
Dářko. Méně zdatní turisté přejedou autobusem do Radostína a projdou se po modré 
značce naproti první skupině, případně navštíví restauraci „U Šimáka“. Z Radostína 
potom všichni odjedeme domů. Předpokládaný návrat do Českého Brodu kolem 19. 
hodiny. 

Program a výběr navštívených míst může být ještě upraven v závislosti na počasí, 
časových dispozicích a měnících se dopravních omezení na trase. 

 

Kontakt na organizátora výletu: 

Bohumil Sadecký, tel. 605 740 586, e-mail: bohumil.sadecky@seznam.cz    

 

 


