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ZŘÍCENINY
1. Zřícenina hradu Štarkov (Skály), Nový Jimramov
49°38‘21.571“N, 16°10‘16.043“E
Nevelký hrad Štarkov byl založen v průběhu 14. století pány
z Kunštátu. Hrad se za držení pernštejnského purkrabího Vaňka stal
sídlem loupeživých tlup, a proto byl na konci 15. století pobořen.
ZÁMKY
2. Zámek Nové Město na Moravě (galerie)
49°33‘41.633“N, 16°4‘32.004“E
3. Zámek Žďár nad Sázavou (klášter)
49°35‘1.038“N, 15°56‘12.466“E
TECHNICKÉ PAMÁTKY
4. Šlakhamr (muzeum), Hamry nad Sázavou
49°33‘58.694“N, 15°52‘43.064“E
5. Most, Herálec 49°41‘21.859“N, 15°59‘32.592“E
Kamenný most v Herálci, zvaný Valenův, pochází z roku 1856.
Leží na řece Svratce, která v minulosti tvořila přirozenou zemskou hranici bývalého českého království a Moravského markrabství.
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY
6. Kostel sv. Petra a Pavla, Bobrová
49°28‘48.164“N, 16°6‘49.503“E
Původně románský kostel byl mezi roky 1714–1722 barokně
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přestavěn podle návrhu Jana Blažeje Santiniho. Jednolodní kostel
má díky této přestavbě nezvykle obrácenou orientaci – svatostánek
směřuje k západu.
7. Toleranční modlitebna, Daňkovice
49°39‘21.229“N, 16°8‘52.419“E
8. Kostel sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě
49°33‘41.238“N, 16°4‘27.49“E
Barokně upravený kostel je opatřený hodnotnou sgrafitovou
výzdobou fasády. Sgrafita byla provedena v letech 1927 až 1929 z iniciativy zdejšího děkana p. Matěje Müllera, jenž dílem pověřil svého
přítele, znamenitého grafika Karla Němce.
9. Kostnice u kostela sv. Mikuláše, Nížkov
49°31‘54.595“N, 15°48‘13.05“E
Kostnice byla vystavěna v letech 1708–1709 z iniciativy polenského děkana Pavla Antonína Haberlandta, který byl zároveň správcem zdejší farnosti. V interiéru, zdobeném malovanými medailony
s nápisy, jsou uložené lidské kosterní pozůstatky.
10. Kostel Navštívení Panny Marie, Obyčtov
49°29‘57.984“N, 16°0‘1.649“E
Půdorys obyčtovského kostela je připodobňován tvaru želvy. Kostel nechal na místě starší stavby v roce 1730 vystavět opat
žďárského kláštera Václav Vejmluva podle projektu Jana Blažeje Santiniho.
11. Kostnice u kostela sv. Jakuba, Velká Losenice
49°34‘58.679“N, 15°50‘3.624“E
Kostnice byla postavena pro uložení kosterních pozůstatků
obětí válek s Prusy, ale i civilistů z doby strašného hladomoru z let
1770–1771, kdy v českých zemích zemřelo hladem asi půl miliónu lidí.
12. Premonstrátský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Žďár nad Sázavou 49°35‘1.038“N, 15°56‘12.466“E
Bývalý cisterciácký klášter zde v roce 1252 založil Boček z Kunštátu. O rozkvět kláštera se nejvíce zasloužil opat Václav Vejmluva,
který sem povolal mnoho známých umělců a především architekta
Jana Blažeje Santiniho Aichela. Santini provedl stavební úpravy ve
stylu barokní gotiky.
Po zrušení kláštera byl areál od roku 1826 využíván jako šlechtické
sídlo. Posledními majiteli byli Kinští, jimž byl také v roce 1992 majetek
v restituci navrácen.
Areál dnes návštěvníkům nabízí několik zajímavých expozic a výstav –
Galerie Kinských, Expozice Jana Blažeje Santiniho a Umění baroka ze
sbírek NG, Muzeum knihy.
V areálu zámku je možné navštívit i konventní kostel Nanebevzetí
P. Marie a Studniční kapli.
Kostel s délkou 76 metrů je druhým nejdelším kostelem na Moravě.
V roce 2009 byl kostelu vatikánským konsiliem udělen titul bazilika
minor.
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru
nad Sázavou 49°34‘48.19“N, 15°56‘31.443“E
Kostel sv. Jana Nepomuckého se řadí mezi nejvýznamnější památky i v celosvětovém měřítku, což dokládá zápis objektu na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Stavba započala
v roce 1719 a mohla vzniknout díky geniálnímu spojení dvou osobností: opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy a slavného architekta. Kostel je přístupný veřejnosti v rámci pravidelných
prohlídek.
SEPULKRÁLNÍ ARCHITEKTURA
13. Hrobka Belcrediů, Jimramov 49°38‘9.824“N, 16°13‘17.82“E
Rodinná hrobka hrabat Belcrediů v Jimramově byla vystavěna
v roce 1832 v romantizujícím stylu z lomového kamene s gotizujícím průčelím.
14. Dolní hřbitov (morový), Žďár nad Sázavou
49°35‘6.933“N, 15°56‘2.244“E
Dolní hřbitov je jednou z prvních staveb, kterou pro žďárský
klášter, konkrétně opata Václava Vejmluvu, realizoval architekt Jan
Blažej Santini-Aichel. Stavbu hřbitova vyvolala reálná hrozba morové
epidemie, která se ovšem žďárskému panství nakonec vyhnula.
SOCHAŘSKÁ A DROBNÁ ARCHITEKTURA
15. Dřevěná zvonice, Javorek
49°38‘56.937“N, 16°10‘22.702“E

16. Sochařská galerie v plenéru (sochařská díla na veřejných
prostranstvích), Nové Město na Moravě
17. Most se sochami světců, Žďár nad Sázavou
49°34‘51.961“N, 15°56‘9.727
MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
18. Městská památková zóna Jimramov
49°38‘13.881“N, 16°13‘34.75“E
19. Městská památková zóna Nové Město na Moravě
49°33‘41.199“N, 16°4‘27.06“E
VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE
20. Vesnická památková rezervace Křižánky
49°41‘9.191“N, 16°3‘53.271“E
21. Vesnická památková rezervace Krátká
49°38‘30.225“N, 16°5‘41.711“E
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
22. Obec Borovnice
49°40‘2.027“N, 16°12‘9.177“E
23. Obec Javorek
49°39‘0.654“N, 16°10‘25.558“E
24. Obec Kadov
49°37‘58.26“N, 16°04‘47.92“E
25. Obec Kuklík
49°37‘47.724“N, 16°6‘47.313“E
26. Obec Ubušín
49°37‘7.944“N, 16°15‘41.003“E
ROZHLEDNY A VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
27. Rozhledna Rosička 49°32‘18.805“N, 15°50‘33.418“E
Rozhledna kovové konstrukce se tyčí na vrcholu kopce Rosička v nadmořské výšce 645 metrů. Její výška dosahuje 42 metrů, vyhlídková plošina, umožňující rozhled po širokém okolí Žďárských vrchů a Posázaví, je umístěna ve výšce 24 metrů.
GALERIE, MUZEA, PAMĚTNÍ SÍNĚ
28. Síň rodáků v Jimramově 49°38‘12.172“N, 16°13‘33.872“E
Síň byla otevřena v roce 1998 v historické budově školy a je
rozdělena na dvě části: Historie Jimramova a Jimramovští rodáci či osobnosti, které v Jimramově působily. Z nich lze uvést rodáky Jana Karafiáta, autora Broučků; bratry Aloise a Viléma Mrštíkovi,
spisovatele a dramatiky, či misionáře pátera Karla Slavíčka, jenž v 18.
století působil v Číně na císařském dvoře jako matematik, astronom
a hudebník. Mezi exponáty je i obraz zachycující Jimramov kolem
roku 1750, originální dioráma Broučků vytvořené v roce 1931 Jiřím
Trnkou pro výstavu v New Yorku či betlém místního řezbáře Pivoňky.
29. Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě
49°33‘38.723“N, 16°4‘22.855“E
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
49°33‘41.633“N, 16°4‘32.004“E
Horácká galerie, příspěvková organizace kraje Vysočina, sídlí
v zámku pánů z Pernštejna, který byl v roce 1874 upraven v novorenesančním slohu. Sochařská a malířská expozice Horácké galerie je
výjimečná zastoupením rodáků Jana Štursy, Vincence Makovského
a dalších významných osobností českého sochařství první poloviny 20.
století v konfrontaci s krajinomalbou, kterou inspirovaly krásy Vysočiny – díla Oldřicha Blažíčka, Františka Bukáčka, Josefa Jambora, Rudolfa Hanycha, Bohdana Laciny aj. Mimořádným zážitkem je vystavená
kolekce hutně tvarovaného skla ze škrdlovické huti.
30. Městské muzeum Svratka 49°42‘35.379“N, 16°2‘7.38“E
Návštěvník se v muzeu ve Svratce ocitne v prostředí malého města v době 1. republiky. V jednotlivých domcích, z nichž
většina je přístupná, lze vidět expozice domácnosti, klempíře, hrnčíře,
spořitelny, ševce, výrobce lyží, školy, kloboučníka, kožešníka, krejčího
a koloniální obchod s trafikou. Ve stejné budově se nachází také Galerie malířů Vysočiny ve Svratce.
31. Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou
49°33‘49.405“N, 15°56‘15.999“E
Muzeum knihy ve Žďáře nad Sázavou
49°35‘1.038“N, 15°56‘12.466“E

Muzeum knihy je umístěné v historických prostorách bývalého cisterciáckého kláštera. Knihovna Národního muzea zde nabízí návštěvníkům stálou expozici dokumentující průběh vývoje knihy a technologie
její výroby. Návštěvníci se seznámí s dějinami písma a prohlédnou si
rekonstrukci středověkého skriptoria i pracovnu mnicha (písaře knih)
a dobovou knihařskou dílnu.
Expozice Jana Blažeje Santiniho a Umění baroka ze sbírek NG
ve Žďáře nad Sázavou 49°35‘1.038“N, 15°56‘12.466“E
Výstavní expozice v přízemí budovy bývalého klášterního konventu představuje osobnosti tvůrců nejslavnější epochy dějin žďárského kláštera – opata Václava Vejmluvu a architekta české barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Od roku 2009 je v 1. patře konventu
otevřena expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze.
Jsou zde vystavena výtvarná a sochařská díla předních barokních
autorů. Expozice je jediným externím výstavním podnikem Národní galerie mimo její vlastní prostory v Praze.
Pamětní síň Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou
49°33‘38.118“N, 15°56‘30.049“E
32. Vodní mlýn (šlakhamr), Hamry nad Sázavou
49°33‘58.694“N, 15°52‘43.064“E
Vznik šlakhamru, známého v okolí podle posledních majitelů
jako Brdičkův mlýn, je spojen s kolonizací krajiny cisterciáckým klášterem ve Žďáře. Vznik hamrů na Žďársku souvisel s využíváním energie
řeky Sázavy a s těžbou horniny na úbočí kopce Peperek.
Po rozsáhlé rekonstrukci objektu byla zde pro veřejnost otevřena expozice hamernictví spojená s ukázkou chvostového hamru poháněného vodním kolem.
STOPY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
33. Jimramov
Jan Karafiát (evangelický farář a spisovatel)
rodný dům č. p. 10 (pamětní deska)
49°38‘4.04“N, 16°13‘28.083“E
Vilém Mrštík (prozaik, dramatik)
Alois Mrštík (dramatik)
rodný dům č. p. 156 (pamětní deska)
49°38‘20.496“N, 16°13‘24.507“E
34. Nové Město na Moravě
Vincenc Makovský (sochař)
rodný dům č. p. 11 (pamětní deska)
49°33‘37.984“N, 16°4‘26.874“E
Jan Štursa (sochař)
rodný dům č. p. 122 (pamětní deska)
49°33‘43.285“N, 16°4‘26.376“E
35. Tři Studně
Vítězslava Kaprálová (hudební skladatelka) a Bohuslav Martinů (hudební skladatel)
místo letních pobytů – vila Kaprálových č. p. 29 (pamětní deska)
49°36‘45.326“N, 16°2‘4.488“E
DÍLA UMĚLCŮ
36. Horní Bobrová
Jan Blažej Santini-Aichel (architekt, tvůrce barokní gotiky)
kostel sv. Petra a sv. Pavla – stavební úpravy
49°28‘48.164“N, 16°6‘49.503“E
37. Obyčtov
Jan Blažej Santini-Aichel (architekt, tvůrce barokní gotiky)
kostel Navštívení Panny Marie 49°29‘57.984“N, 16°0‘1.649“E
38. Ostrov nad Oslavou
Jan Blažej Santini-Aichel (architekt, tvůrce barokní gotiky)
zájezdní hostinec 49°29‘13.744“N, 15°59‘23.666“E
39. Nové Město na Moravě
Jan Štursa (sochař)
sousoší Pohřeb v Karpatech 49°33‘43.396“N, 16°4‘31.421“E
socha Raněný 49°33‘42.695“N, 16°4‘26.713“E
kašna Píseň hor 49°33‘36.035“N, 16°4‘22.859“E
Vincenc Makovský (sochař)
výzdoba hlavice sloupu bývalého řeznického krámu umělcova
otce (Vratislavovo nám. č. p. 9) 49°33‘39.053“N, 16°4‘27.467“E
40. Žďár nad Sázavou
Jan Blažej Santini-Aichel (architekt, tvůrce barokní gotiky)

kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
49°34‘48.19“N, 15°56‘31.443“E
hospodářský dvůr Lyra 49°34‘58.951“N, 15°55‘52.205“E
Dolní hřbitov (morový) 49°35‘6.933“N, 15°56‘2.244“E
premonstrátský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie - stavební úpravy 49°35‘1.038“N, 15°56‘12.466“E
Karel František Töpper (malíř)
premonstrátský klášter – freska na stropě bývalého letního refektáře 49°35‘1.038“N, 15°56‘12.466“E
ZAJÍMAVOSTI A UNIKÁTY
41. Sochy Michala Olšiaka
Velice poutavým směrem se ubral mladý umělec Michal Olšiak před několika lety, kdy poprvé začal krášlit krajinu v okolí
Žďáru nad Sázavou zajímavými poněkud bizarními a monumentálními sochami. Inspirací je mu zejména svět zvířat spojený s různými pověstmi nebo místními názvy. Cesty k nim vedou často po turistických
trasách a jejich prohlídka může být spojena s příjemnou procházkou
či výletem na kole.
a) Kůň (Hamry nad Sázavou) 49°33‘44“N, 15°54‘25“E
b) Hamroň (Hamry nad Sázavou) 49°34‘1“N, 15°54‘50“E
c) Hraniční kámen (u Pilské přehrady) 49°35‘28“N, 15°55‘53“E
d) Výr (osada Yucon) 49°36‘28“N, 16°2‘59“E
e) Hroši (Škrdlovice) 49°38‘3“N, 15°55‘48“E
f) Rak (Račín) 49°36‘57“N, 15°52‘0“E
g) Želva (Obyčtov) 49°30‘3.883“N, 15°59‘55.368“E
h) Mamlas (za Starým Dvorem, Žďár nad Sázavou)
49°34‘36.191“N, 15°55‘9.096“E
i) Strom (Poděšín) 49°30‘26.652“N, 15°47‘58.084“E
j) Mamut (U Rozštípené skály) 49°34‘1.904“N, 15°52‘51.038“E
42. Vodopád, Vojnův Městec
49°40‘15.589“N, 15°53‘24.325“E
NATURA 2000
43. Znětínské rybníky 49°27‘42‘‘N, 15°55‘32‘‘E
Komplex rybníků Znětínského, Staropavlovského a Staroborského mezi obcemi Pavlov a Znětínek s navazujícími mokřadními a lučními porosty je začleněn do soustavy chráněných území
Natura 2000 díky výskytu puchýřky útlé, vyskytující se na obnažených
dnech rybníků a kuňky ohnivé.
44. Žákova hora 49°39‘17‘‘N, 015°59‘32‘‘
Jeden z nejznámějších pralesovitých porostů na Českomoravské vrchovině je chráněn již od roku 1933. Díky poloze
v centrální části CHKO Žďárské vrchy nedaleko nejvyššího vrcholu celé
oblasti, Devíti skal, je dostupná řadou turistických i lyžařských tras.
PŘÍRODNÍ PARKY
45. Bohdalovsko 49°29‘02“N, 15°52‘54“E
Přírodní park Bohdalovsko, ležící již mimo CHKO Žďárské vrchy,
byl zřízen pro ochranu krajinného rázu kulturní krajiny Českomoravské vrchoviny s vysokými biologickými a estetickými hodnotami. Pro toto území je charakteristický značný počet rybníků s výskytem na ně vázaných druhů organismů. Součástí přírodního parku jsou
dvě maloplošná chráněná území a pět evropsky významných lokalit.
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
46. Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy
Kulminační oblast Českomoravské vrchoviny zahrnující téměř
celé Žďárské vrchy mezi obcemi Žďár nad Sázavou – Havlíčkova Borová – Hlinsko – Polička a Nové Město na Moravě, s harmonickou krajinou s lesy, loukami, pastvinami, častými rybníky a potoky,
s mokřadní vegetací a s charakteristickým způsobem osídlení.
47. Národní přírodní rezervace Dářko
49°38‘24.112“N, 15°52‘27.643“E
Nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny typu přechodového vrchoviště je zpřístupněno naučnou stezkou vedoucí po
jeho okraji.
48. Přírodní památka Devět skal 49°40‘14.5“N, 16°01‘57.4“E
Okolí nejvyššího vrcholu Žďárských vrchů s rozsáhlými rulovými
skalami vzniklými mrazovým zvětráváním v chladných dobách
pleistocénu patří k turisticky vyhledávaným cílům.

