
Vážení borci 
slovutné Trasy čtrnáct.

Přijměte pozvání 
tentokrát na Vysočinu, do 
Žďáru n. Sázavou a okolí.

 Proč právě sem?

POZVÁNKA PRO BORCE TRASY ČTRNÁCT

Malá Stezka 
    Žďár n. Sázavou

pátek 10. - neděle 12. října 2014

Pozvánka pro borce Trasy čtrnáct. Děkujeme p. Vladimíru Roithovi za jeho příkladnou 
starost o nás, i ostatním, kteří příspěli svou pomocí Díky pí Janě Vorlové, která vede 
naše webové i TAKové stránky. Redakce a grafika  p. Jirka Bubeníček

VŠEM BORCůM TRASY 
ČTRNÁCT ZDAR!

brankou se zámeckými zahra-
dami, jsou barokní konírny 
šlechtické akademie, ve kterých 
je dnes expozice Život a dílo 
J.B.A. Santiniho. V zadní části 
zahrady, v místech zbořené kří-
žové chodby, stojí původně go-
tická, Santinim barokně upra-
vená Studniční kaple. Stavba 
historicky koresponduje s vlast-
ním názvem kláštera Fons Bea-
tae Mariae Virginis – Pramen 
Panny Marie. Vlastní symbolika 
studny je také ve znaku klášte-
ra i města. Roku 1709 byl podle 
Santiniho návrhu postaven na 
půdorysu lebky Dolní hřbitov 
se třemi kaplemi, čtvrtá byla při-
stavena později. Sochu anděla 
Posledního soudu zhotovil 
sochař Řehoř Theny. V šedesá-
tých letech osmnáctého století 
vytvořil neznámý sochař osm 
soch světců, kterými se honosí 
starý kamenný most, vedoucí 
od města ke klášteru.

Historie kláštera
Historie dnešního města Žďá-
ru nad Sázavou je úzce spjata 
se založením a vývojem zdej-
šího cisterciáckého kláštera. 
Založení inicioval otec svaté 
Zdislavy Přibyslav z Křižanova, 
Za tímto účelem pozval v roce 
1252 z Nepomuku skupinu cis-
terciáckých mnichů. Kláštera 
se samozřejmě dotkly všechny 
historické a společenské změ-
ny, procházející českými země-
mi. Za husitských válek byl vy-
drancován a vypálen. K obnově 
došlo až za vlády krále Jiřího z 
Poděbrad, který byl spřízněn s 
jeho zakladatelem. 
Povolal do Žďáru významného 

architekta Jana Blažeje San-
tiniho Aichla, a tak započala 
éra proměn areálu do podoby 
jednoho z nejvýznamnějších 
církevních sídel své doby. Vy-
vrcholením jejich společných 
snah se stala stavba poutního 
kostela sv. Jana Nepomucké-
ho na Zelené hoře, slavnostně 
vysvěceného v roce 1722. Za 
vlády císaře Josefa II. byl však 
v roce 1784 klášter definitivně 
zrušen. V roce 1930 se stal teh-
dy už zámek majetkem chlu-
mecké větve rodu Kinských, 
kterým byl restitučně navrácen 
v roce 1991.

Majitelé areálu po zrušení 
kláštera
Po zrušení kláštera se veške-
rý majetek dostal pod správu 
Náboženského fondu. V roce 
1826 jej koupil ve veřejné draž-
bě Josef Vratislav z Mitrovic. 
Po jeho smrti se panství ujal 
F. J. kníže Dietrichstein - Pro-
skau-Leslie, v roce 1862 bylo 
převedeno na Klotildu hraběn-
ku Clam-Gallasovou, rozenou 
Dietrichsteinovou. V současné 
době patří zámek manželům 
Constantinu a Marii Kinských.

Prohlídková trasa
památkového areálu poutního 
kostela sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře.
Během návštěvní sezóny (od 
dubna do října), v souladu s 
návštěvní dobou se nabízí pro-
hlídky památkového areálu:
- interval mezi jednotlivými pro-
hlídkami určuje správa památ-
kového objektu, je limitován 
provozními podmínkami objek-

Původně plánovaný vandr 
do Hlinska a okolí nevyšel. 

Šéf vybral náhradní, 
nanejvýš krásnou lokalitu 

Žďár n. S. 
o jejíž půvabech s zmíníme 

v naší Pozvánce. 
Jsme tedy na Vysočině. 

Budeme nocovat v hotelu
Tálský  Mlýn, Mnozí,

ho již znají z  minulých 
aktivit. Takže vám přejeme 
báječně prožitou Stezku a 

mnoho zážitků.

tu, (zpravidla bývají po půlho-
dinách).

- pokladna se otevírá vždy pou-
ze cca 5 - 7 minut před začát-
kem prohlídky (čas další násle-
dující prohlídky je vždy uveden 
na dveřích pokladny).

- délka prohlídky je cca 25 mi-
nut.
- minimální počet pro komen-
tovanou prohlídku je 10 osob 
(méně než 10 návštěvníků vy-
čká zahájení následující pro-
hlídky, která se pak uskuteční 
bez ohledu na počet zájemců).
- maximální počet pro komento-
vanou prohlídku je 80 osob.
- trasa prohlídky vede přes am-
bity a hřbitov (pole poutníků) do 
kostela.

Plné vstupné
110 Kč. Snížené vstupné (se-
nioři od 65 let,) 60 Kč
Říjen:  so, ne, svátky 9 - 17

Další poznámky k návštěvní 
době:
První prohlídka začíná se začá-
tem návštěvní doby, tj. v 9:00. 
Poslední prohlídka začíná v 
16:30. 
Po předchozí domluvě lze pro 
skupiny od 10 osob domluvit 
návštěvu i mimo stanovenou 
návštěvní dobu. 

DOPRAVA
náš páteční vlak odjíždí v šest-
náct hod. z Hlavního nádraží. 
Sraz u pokladen cca půl hodiny 
předtím.

HOJ, HOJ

UBYTOVÁNÍ

Cena za osobonoc je 450 Kč. 
Nocleh je v hotelu Tálský Mlýn 
na severném okraji Žďáru v 
blízkosti Pilské nádrže.  Vzdá-
lenost od MHD je 0,4 km. (od 
nádraží linka 2A a 2B). Od le-
tiště 70 km. Jsou tam dvou - tří 
a čtyřlůžkové pokoje. které jsou 
vybaveny TV, telefonem a spr-
chou. WiFi zdarma. Parkování 
je  v blízkosti hotelu.  Pro velký 
zájem počítejte s tím, že někteří 
budou spát na přistýlkách, (10 x 
na rozkládajícím gauči, 4x  na 
rozkládajícím křesle) ale spa-
cáky si samozřejmě brát nemu-
síte. Snídaně je formou švéd-
ských stolů. K večeři hotovky, 
nabízejí výběr z cca osmi jídel. 
Pivo plzeň za 32 Kč., kozel 23 
Kč.  Domácí zvířata povole-
na. Každý ubytovaný dostane 
zdarma hodinový poukaz na 

vstup do Relaxačního centra ve 
Žďáře. Bazén, welnes, sauna, 
nebo solná jeskyně. Takže si 

nezapomeňte vzít plavky. Ně-
kteří borci dobře vypadajíci, 
zejména dámy, je mít nemusí.

CLARISSIMA
TRASA

GUATTUORDECIM



MÍSTOPIS

Žďár nad Sázavou

leží na pomyslné hranici mezi 
Čechami a Moravou, jižním 
směrem od města Chrudim. 
Město se rozkládá v srdci 
Českomoravské vrchoviny a v 
jihozápadní části chráněné kra-
jinné oblasti Žďárské vrchy. V 
blízkém okolí města byly posta-
veny dvě vodní nádrže a celá 
řada rybníků. Vodní nádrž Sta-
viště u východního okraje měs-
ta slouží jako rezervoár vody a 
vodní nádrž Pilská nedaleko 
severního okraje města slouží 
k rekreačním účelům a na jejím 
břehu je postavena řada rekre-
ačních objektů a kempy. 
Severním směrem od města je 
vyhledávaná rekreační oblast 
kolem rybníka Velké Dářko. Od 
okrajových částí města se zve-
dají zalesněné stráně kopců.

Poutní kostel svatého Jana 
Nepomuckého, který byl za-
psán do seznamu UNESCO 
najdeme v severovýchodní 
části města na vrcholku nesou-
cí název Zelená hora. 

 Ve městě se křižují dvě zna-
čené turistické trasy. Severním 
směrem se vydáme k vodní 
ploše Velké Dářko. Západním 
směrem z města dojdeme do 
městečka Hamry nad Sáza-
vou, kde najdeme zajímavou 
technickou památku hamr. Již-
ním směrem se vydáme podél 
soustavy rybníků a cílem naší 
cesty může být rybník Rendlí-
ček sloužící jako přírodní kou-
paliště. Východním směrem 
dojdeme k vrcholku Harusův 
kopec ( 741 m.n.m.).

Nachází se na něm bývalý vý-
znamný cisterciácký klášter 
Studnice Blahoslavené Pan-
ny Marie. 
V barokním období nechal jeho 
opat Václav Vejmluva vybudo-
vat či obnovit řadu budov ve 
městě i okolí. Jejich architek-
tem byl Jan Blažej Santini-Ai-
chel. 

Další památky: centrum města 
se rozkládá kolem nepravidel-
ného čtyřúhelníkového náměs-
tí Republiky, na kterém stojí 
původně renesanční radnice, 
klasicistně přestavěná. Dnes 
tato budova slouží k reprezen-
tativním a výstavním účelům.

Zhruba uprostřed náměstí je 
barokní morový sloup z 18. 
století. Na budově bývalého 
hotelu Veliš (západní strana 
náměstí) je secesní fasáda od 
akademického sochaře Vilíma 
Amorta. 
Východní strana náměstí je 
kontrastně tvořena řadou bu-
dov ze 70. let, navržených ve 
stylu socialistické moderní vý-
stavby. Poblíž náměstí je tvrz 
postavená hamerníkem Kunc-
manem na začátku 14. století 
s barokními úpravami (dnes 
Regionální muzeum) a gotický 
farní kostel sv. Prokopa pů-
vodně ze 13. století, který byl 
výrazně přestavěn v období po-
zdní gotiky. 

U klášterních budov je barokní 
most s galerií soch od nezná-
mého sochaře z roku 1761, 
přezdívaný malý Karlův most. 
Na jedné straně mostu jsou 
sochy sv. Benedikta, sv. Miku-
láše, sv. Jana a sv. Cyrila, na 
druhé sv. Bernarda, sv. Vojtě-

cha, sv. Pavla a sv. Metoděje. 
Na počátku 18. století povolal 
opat Vejmluva do Žďáru mno-
ho architektů, sochařů a malířů, 
nejvýznamnější ale byl pražský 
architekt Jan Blažej Santini-
-Aichel. K nejvýznamnějším 
pracím Santiniho na žďárském 
klášteře patří zvelebení interié-
ru konventního kostela Nane-
bevzetí Panny Marie a stavba 
prelatury. 
Vedle částečné přestavby in-
teriéru kláštera Santini navrhl 
i velké množství staveb mimo 
vlastní budovy kláštera. Napří-
klad klášterní hospodářský 
dvůr Lyra, přístavba sakristie 
hřbitovního kostela Nejsvětěj-
ší Trojice u jihovýchodní části 
náměstí Republiky a Dolní 
hřbitov (postaven pro oběti 
moru, který se Žďáru vyhnul).

Nejvýznamnější stavební pa-
mátkou Santiniho je bezesporu 
poutní kostel sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře, po-
stavený ve slohu barokní gotiky. 
Tento vrcholný Santiniho výtvor 
byl roku 1994 zařazen do se-
znamu světových kulturních a 
přírodních památek UNESCO.
První z nich představuje vstup-
ní prostor s klenutou branou, 
kterou stejně jako bývalou 
kapli sv. Markéty po její levé 
straně, postavil v roce 1701 
kutnohorský stavitel Giovanni 
Battista Spinetti de Angelo. 
Kaple sloužila laické veřejnos-
ti, která měla do hlavního kon-
ventního chrámu vstup pouze 
ve výroční den patrona řádu sv. 
Benedikta. Dnes je zde soukro-
má keramická dílna a prodejní 
galerie. 
Po pravé straně, mezi stoletými 
vzrostlými stromy, stojí Marián-

ský sloup se dvěmi nádržkami 
na vodu nad sebou, postavený 
v roce 1704 sochařem Matějem 
Václavem Jäcklem. Další budo-
vy v tomto prostoru jsou původ-
ním hospodářským zázemím 
kláštera. Zbytky jeho vodního 
kola jsou dosud na vnitřním 
dvoře. Cisterciáci také zakládali 
na Žďársku první vodní hamry, 
v nichž se zpracovávalo železo. 
Zbytky náhonu se nacházejí 
přímo v areálu zámku, v kory-
tě, které spojovalo Konventní 
a Branský rybník. Bránou s 
kovanou mříží se prochází na 
druhé kostelní nádvoří. Kon-
ventní kostel Nanebevzetí 
P. Marie tvoří osu klášterních 
staveb. Byl stavěn ve slohu 
raně gotickém se třemi loděmi 
a příčnou lodí. Santini zásadně 
proměnil vzhled kostela barok-
ně gotickou přestavbou. Vedle 
něj je sídlo Římskokatolického 
farního úřadu, v jehož cho-
dbách jsou zbytky původních 
nástěnných obrazů, s výjevy 
ze života cisterciáků od malíře 
Simone Gionima. 
V přilehlé, rekonstruované bu-

dově Konventu jsou prostorné 
výstavní síně, ve kterých jsou 
pořádány zajímavé výstav-
ní akce. Naproti kostelu stojí 
třípatrová věž původní, dnes 
obytné zvonice, která měla i 
obrannou funkci. Další prostor 
lemují budovy původního staré-
ho opatství spojené s barokní-
mi stavbami, vymezujícími třetí 
nádvoří. Vstup do něho vede 
halou prelatury, jejíž střední 
část je trojboce vysazena do 
prostoru s hlavním sálem v pa-
tře. Klenbu sálu prelatury zdobí 
rozměrná freska z roku 1734 
malíře K.F.A. Töppera s námě-
tem Nebeské blaženosti bene-
diktinů a cisterciáků. 

V těchto prostorách sídlí od 
roku 1957 Muzeum knihy, 
zřízené pražským Národním 
muzeem.V budově na třetím 
nádvoří byla v letech 1724 až 
1740 šlechtická akademie, nyní 
je zde správa Hospodářství 
majitele zámku Constantina 
Kinského. 
Na severní straně čtvrtého zá-
meckého nádvoří, spojeného 

Dolní hřbitov

Náměstí s radnicí

Barokní most

Prelatura kláštera
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Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého


