
Naučná stezka zámeckým 
parkem
Na cestě dlouhé 2 km vás čeká 14 
zastavení, která doplňují 4 pohle-
dové zastávky a popisky dřevin. 
Pro děti je připraven herní koutek 
a malý úkol na každé informační 
tabuli. Park je otevřen po celý rok.

Skatepark
minirampa s bangem, slidebox, 
rail a velká centrální překážka 
se nachází na sportovním areálu 
za I. ZŠ Na Pohoří 575.

Zámecký park 
s romantickou 
procházkovou trasou 
hraběnky Emmy,
ze které je vidět pod 
skalami „Posázavská 
železnice“ zprovozněná 
v roce 1903 a řeka Sázava.

Dětské dopravní hřiště,
přístupné veřejnosti, 
se nachází v areálu 
dětského hřiště, 
ulice 5. května 401.

In-line dráha
v délce 2,25 km je určena 
pro cyklisty, in-line bruslaře, 
pěší a v zimě i pro běžkaře.
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Zruč nad Sázavou
www.mesto-zruc.cz

Infocentrum
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
t: 327 531 329 | e: infocentrum@mesto-zruc.cz
www.facebook.com/ZamekZrucNadSazavou

i

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

k dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu

www.blanik.net

www.blanik.net

Projekt Geopark Kraj blanických rytířů realizuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim,

který dlouhodobě pečuje o přírodní a kulturní dědictví regionu.

Na projektu spolupracují města Trhový Štěpánov, Vlašim, Votice, Zruč 
nad Sázavou, městysy Čechtice, Křivsoudov, Louňovice pod Blaníkem, 
Načeradec, Neustupov, Olbramovice a obce Hulice, Jankov, Kamberk, 

Kondrac, Miličín, Pravonín, Ratměřice, Veliš a Zvěstov, 
Farma Krišnův dvůr, Muzeum Podblanicka a Správa CHKO Blaník.



První dochovaná písemná zmínka o Zruči nad Sázavou pochází z roku 
1328, je však zcela jisté, že původní osídlení je mnohem starší. Možná 
již templářští rytíři vybudovali na skále nad řekou Sázavou hrad střežící 
důležitou obchodní stezku. Původní dřevěnou tvrz časem nahradila ka-
menná stavba, která se později přeměnila z hradu na zámek.

Do jeho historie se zapsalo několik významných rodů – mocní a vý-
bojní Kolowratové, Kalenicové, jejichž rodový erb tvoří městský znak, 
Löwenthalové, kteří zřídili první zámecký park, a především Schebkové, 
kteří provedli přestavbu zručského zámku do dnešní podoby – archi-
tektonický klenot pozdního romantismu.

V roce 1948 byl zámek zkonfi skován a po roce 1989 vrácen potom-
kům posledního majitele, od roku 2003 je ve vlastnictví města. V letech 
2006–2010 byl za pomoci evropských fondů nákladně rekonstruován 
a zpřístupněn veřejnosti.

Otevírací doba
 Od konce dubna do konce září denně od 10–11.30 h., 12.30–17 h.
 Mimo sezonu infocentrum otevřeno denně mimo víkendů.
 Mimo sezonu zámek otevřen po domluvě na infocentru 

 nebo na tel.: 327 531 329.

Služby
Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových okruhů, kde 
můžou vidět renovované interiéry, vystoupit na zámeckou věž nebo si 
prohlédnout výstavu v zámecké galerii.

Na zámecké půdě zručského zámku najdete rozsáhlé „Království pa-
nenek“. Je to stálá expozice, kde společně žijí panenky porcelánové, 
papírové, látkové, celuloidové i ty nejnovější. Jsou tu panenky z Česka, 
ze Spojených států amerických, z Japonska, ale i z dalších zemí.
K panence často patří i další hračky jako třeba kamarád medvídek. Spo-
lečně se vozí v kočárcích, kterých na půdě můžete vidět také velké 
množství. Některé panenky i medvídci si přinesli i svůj životní příběh, 
který prožili se svou majitelkou.

Otevírací doba
 Od konce dubna do konce září denně od 10–11.30 h., 12.30–17 h.

Stezka, umístěná v zámeckém příkopu, je stylizována v duchu výchovy 
mladých rytířů a děti si mohou vyzkoušet něco z jejich výcviku, čemuž 
odpovídá i výběr jednotlivých herních prvků. Naučná stezka má 10 sta-
novišť. Herní prvky jsou vyrobené ze dřeva. Stezka je nazvána podle 
rytíře Miloty Kolowrata, jednoho z nejvýznamnějších středověkých 
vlastníků tehdejšího zručského hradu.

Důležité informace
 Stezka otevřena pouze v sezoně a při příznivém počasí.

Muzeum bylo postaveno na skutečnosti, že Zruč nad Sázavou a okolí 
nejvíce proslavili ševci a obuvníci. V roce 1939 přišla ze Zlína fi rma 
Baťa a vystavěla obuvnickou továrnu, kam přišlo za prací tolik lidí, že se 
počet obyvatel Zruče nad Sázavou více než ztrojnásobil. Baťovy závody 
se udržely i v době 2. světové války a posléze i po znárodnění v roce 
1948. Jak to ale s Baťovými závody pokračovalo dál? To se dozvíte, když 
přijedete do Muzea „Od verpánku k Baťovi“ do Zruče nad Sázavou.

Otevírací doba
 Od konce dubna do konce září 

 denně od 10–11.30 h., 12.30–17 h.

Areál se nachází u dětského hřiště, ulice 5. května 401. Slouží pro hry 
s barevnými hliněnkami, kde se vyřádí nejen děti ale i dospělí. Člověk 
si může hrát sám, ale nejlepší je skupina od 2 do 8 lidí. Každá dráha či 
můstek má změřenou svoji „nadmořskou výšku“. Kuličky se v dráhách 
předjíždějí. Pravidla a různé hry, které se dají hrát v kuličkovém areálu, 
najdete přímo na místě. Pokud kuličky nevlastníte, můžete si udělat 
procházku do Infocentra, které se nachází v prostorách zámku v přízemí 
a tam si kuličky koupit.

Otevírací doba
 Otevřeno denně od 8.00 do 20.00 h., vstup zdarma

Muzeum „ Od verpánku k Baťovi“ Zručský kuličkový areál 

Zámek ve Zruči nad Sázavou
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