Ê 2 km k rozhledně Babka

Zručský dvůr

Ï Kuličkový areál (20 m)
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zaniklý hrad (Starý zámek)

P

Rozhledna Babka
Dřevěná rozhledna s kovovými
prvky se nachází 2 km severně od
Zruče nad Sázavou. Je zdarma volně
přístupná po celý rok. K rozhledně
vás z města zavede naučná stezka.

Praha
Zruč n. Sáz.
D1 exit 56

Brno

Zámeck˘ areál

www.blanik.net

Zruã nad Sázavou
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Vodácké muzeum
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Kolowratská věž
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zámek

Příběh řeky Sázavy
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Historie parku
12
Zahrada byla u zručského zámku zřejmě již od nejstarších
dob, kdy měla funkci především užitkovou, sloužila zámecké
kuchyni. S ucelenější výsadbou v parku započali až kolem roku
1834 tehdejší majitelé panství Löwenthalové. Později na jejich
snahy navázal v roce 1872 český novinář a politik Jan Stanislav
Skrejšovský, ale nejvýrazněji současnou podobu parku ovlivnila
na konci 19. století rodina Schebků. Malebná zákoutí parku dnes
lákají k procházkám i odpočinku a naučná stezka zámeckým
parkem informuje návštěvníky o jeho historii i přírodě.
V současné době patří park městu Zruč nad Sázavou, které
zajišťuje jeho pravidelnou údržbu.

Naučná stezka zámeckým parkem
1
2
3
4
5

Úvodní zastavení
Zvukový informační panel
Lev rdousící kořist
Jezírko baronky Emmy
Psí hřbitov
6 Jan Johann Schebek – král železnic
7 Dřeviny parku
8 Kolowratská věž

9
10
11
12
13
14
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Zručský dvůr
Barončina stezka
Vyhlídka
Bývalá sýpka
Hradby
Kostel a márnice
tabule s dobovými pohledy
trasa naučné stezky

c

b

i
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3

další
zajímavosti
ve Zruči nad Sázavou
Zručský kuličkový areál
Areál se nachází u dětského
hřiště, v ulici 5. května 401.
Slouží pro hry s barevnými
hliněnkami pro děti i dospělé.
Pravidla najdete přímo na místě, kuličky si můžete zakoupit
v zámeckém infocentru.

14
13

Kostel Povýšení sv. Kříže
Před vstupní branou zručského
zámku můžete nahlédnout
(každý den 9–17 h) do kostela
Povýšení sv. Kříže, místa
odpočinku zručských pánů.

kostel

In-line dráha
Asfaltová dráha, vinoucí se celá kolem řeky Sázavy v délce 3,8 km, je
určena pro cyklisty, in-line bruslaře,
pěší a v zimě i pro běžkaře.

S rytířem Milotou
kolem celé Zruče

Procházku Zručí nad Sázavou si můžete mile zpestřit i zábavnou
šifrovací hrou. Questing neboli hledačka je hra podobná naší
šipkované, ve které se pomoci veršů dozvíte něco zajímavého
o zámku. Pracovní list si můžete vyzvednout v infocentru v průjezdu zámku nebo si ho stáhnout na stránkách www.blanik.net
nebo www.questing.cz.

Infocentrum Zruč nad Sázavou
Otevírací doba infocentra
duben a říjen:
po a st:
út, čt a pá:
so a ne:
květen–září:
po–pá:
so, ne a svátky:
listopad–březen: po a st:
út, čt a pá:

8–11:30, 12:30–16 h
8–11:30, 12:30–15 h
9–11:30, 12:30–17 h
8–11:30, 12:30–17 h
9–11:30, 12:30–17 h
8–11:30, 12:30–16 h
8–11:30, 12:30–15 h

Prodej výhodných balíčků
Zručský den pro děti s kavárnou Hellas
| Zábavně-naučná stezka Miloty z Kolowrat
| Příběh řeky Sázavy
| Svět kostiček a panenek
| Kavárna Hellas Zručský dvůr
Den ve Zruči se ZRUČnými dobrotami
| Velký zámecký okruh
| Vodácké muzeum
| Kolowratský věž
| ZRUČné dobroty
| Příběh řeky Sázavy
2v1 = Zážitky a tradice v jednom
| Velký zámecký okruh | Muzeum Ostrov lidových krojů
| ZRUČné dobroty
| Kavárna Ostrov lidových krojů
Kontakt
Zámek 1, Zruč nad Sázavou | t: 327 531 329
e: infocentrum@mesto-zruc.cz | FB: Zámek Zruč nad Sázavou
www.zamek-zruc.cz

Vydání tohoto materiálu bylo realizováno
s přispěním Středočeského kraje.

Vyrobeno v roce 2021 | foto: Radek Fiala, Martin Špoula, Vít Švajcr a archiv Města Zruč n. S.

Zámecký park
Zruč nad Sázavou
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Zruč nad Sázavou

Zámek ve Zruči nad Sázavou

Kolowratská věž

Expozice Příběh řeky Sázavy

Zábavně naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat

Ve středověku sloužila jako hláska hradní stráže i jako skladiště zbraní.
Byla opatřena střílnami do několika směrů. Nyní Kolowratská věž
slouží turistům.
Uvnitř věže je velmi zajímavá expozice středověkých zbraní. Každé
patro věže hravou formou seznamuje děti s její historií, dobovými
nástroji a zbraněmi připomínajícími obranu hradu ve středověku.
Děti mohou například prolézt tajnou stěnou, složit znaky rodů
vládnoucích na Zruči nebo sestavit z písmenek odpovědi na otázky.
Z koruny dvacetimetrové věže se naskýtá krásný výhled na celý
zámecký areál.

V budově středověkého špýcharu v areálu zámku najdete netradiční
expozici o řece Sázavě a jejích lidech. Příběhy devíti lidí z minulosti
(vorař, pradlena, ledař, hamerník...) ilustrují nejrůznější funkce řeky od
zdroje potravy, dopravní cestu až po rekreaci nebo vypouštění odpadu.

Stezka, umistěná v zámeckém příkopu, je stylizovaná v duchu výchovy
mladých rytířů a děti si mohou vyzkoušet něco z jejich výcviku, čemuž
odpovídá i vyběr jednotlivých herních prvků.
Naučná stezka má 10 stanovišť: střílení z luku, šplh na totem, prolézačka, hod sekerkou, houpadlo, rybolov,...
Za splnění všech úkolů obdrží děti na infocentru glejt zbrojnoše rytířské skupiny Miloty z Kolowrat.

Svět kostiček a panenek
V podkroví zámku naleznete zapomenutý svět dětství, her a radosti.

Díky sluchátkům a audionahrávkám si poslechnete jejich vzkazy
z hlubin času. Postavy v životní velikosti i jejich prostředí jsou zajímavě
výtvarně zpracovány v „komiksovém“ stylu. Na závěr prohlídky
zhlédnete krátký originální kreslený ﬁlm.

Nechte se zlákat k prohlídce desítek rozměrných exponátů z legendární
české stavebnice SEVA. Obdivujte sbírku uměleckých panenek,
historických pokojíčků, kuchyněk, ale i medvídků, kočárků
a dětských knížek. Součástí expozice je dětská herna.

Důležitá informace
| Stezka je otevřena pouze při příznivém počasí.

Prvni dochovaná pisemná zminka o Zruči nad Sázavou pochází z roku
1328, je však zcela jisté, že původní osídlení je mnohem starší.

S historií zámku se podrobněji můžete seznámit ve dvou prohlídkových okruzích, kde můžete vidět renovované interiéry, potěšit
se hrajícím orchestrionem z roku 1885 nebo sestoupit po točitých
schodech do barončiny lázně. Pokochat pohledem na starou zástavbu města se můžete ze zámecké věže.
Otevírací doba zámku a všech expozic
| duben, říjen:
sobota a neděle 9–11.30, 12.30–17 h
| květen–září:
denně
9–11.30, 12.30–17 h
| listopad–březen: otevřeno pro větší skupiny a po předchozí
domluvě v infocentru nebo na t: 327 531 329

Naučná stezka zručským zámeckým parkem

obrázek jsem roztáhl dle pokynů na šíři stránky, ale tím mizí lustr, na který všichni ukazují

Vodácké muzeum

Autíčka na dětském dopravním hřišti

Muzeum „Od verpánku k Baťovi“

Unikátní muzeum v Čechách a možná i v Evropě je umístěno v areálu
Zručského dvora, jen pár kroků od zámku. Je zde připravena interaktivní
prohlídka historických i nejmodernějších lodí a kajaků, model řeky
s bezpečným a nebezpečným jezem, laminovací dílna s mluvící
ﬁgurínou, historické vodácké tábořiště či koutek s raftem, který je
možno si zkusit nafouknout elektrickou nebo manuální pumpou.
Zajímavá je také část muzea určená k promítání, kde můžete zhlédnout
historické ﬁlmy o vodáctví.

V areálu dětského hřiště je i Dětské dopravní hřiště se šlapacími autíčky.
Různé typy autíček dovolují zajezdit si dětem od 3 let do 15 let a na
dvousedadlovém autíčku může jet s dítětem i rodič. Cyklistické helmy
jsou povinnou výbavou, ale lze je i zapůjčit na místě.
Otevřeno pouze při příznivém počasí:
květen–červen a září: pondělí, středa, pátek: 15.30–18 h
sobota, neděle a svátky: 10–12 h, 15.30–18 h
červenec–srpen:
10–12 h, 15.30–18 h

Muzeum bylo postaveno na skutečnosti, že Zruč nad Sázavou a okolí
nejvíce v nedávné historii proslavili ševci a obuvníci. V roce 1939
přišla ze Zlína ﬁrma Baťa a vystavěla ve Zruči nad Sázavou obuvnickou
továrnu, kam přišlo za prací tolik lidí, že se počet obyvatel městečka
více než ztrojnásobil. Muzeum Od verpánku k Baťovi vás provede
ševcovským řemeslem od úplného počátku až do dob zániku
obuvnické ﬁrmy. Dozvíte se, co je šídlo a na co se používaly cvikací
kleště a seznámíte se se ševcem Františkem.

Dvoukilometrová zábavně naučná stezka zámeckým parkem vás na
14 zastaveních seznámí s historickými památkami parku a paralelně
i s osudy poslední rodiny majitelů zámku, Schebků.
Jednotlivá zastavení představují návštěvníkům vzácné sochy, historickou
Kolowratskou věž, psí hřbitov, bývalou sýpku nebo romantické jezírko
s altánkem.
Každá tabule obsahuje i zajímavý úkol pro malé návštěvníky parku
– děti jím jako maskot provází kreslená fenka Dallili. Opět pro děti
jsou připraveny dva přírodní herní prvky – průlez dutým kmenem
a hmatový chodník.

