
ZRUČ NAD SÁZAVOU a vodní dům v Hulicích.  

SOBOTA 25.06.2022             ZÁKLADNÍ CENA 390,- Kč/osoba 

       ZLEVNĚNÁ CENA 250,- Kč/osoba 

 

 

 

 

 

 

Odjezd z Veverských Knínic v:     7:20 hod 

Odjezd z Rosic v:       7:45 hod 

Odjezd ze Zruče nad Sázavou (přejezd do Hulic) v: 14:15 hod 

Odjezd z Hulic v:       17:00 hod 

 

 

Bližší informace k navštíveným místům: 

 

Město Zruč nad Sázavou se nachází v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji. 

Ve městě se vám naskytne nespočet možnosti, jak zde smysluplně strávit svůj čas. 

 

Přehled některých aktivit: 

 

 

Zámek 

 

 

V současné době je zámek sídlem radnice, zámecké galerie a jižní křídlo je zpřístupněno 

turistům ve dvou prohlídkových okruzích. V hradním příkopu je vybudována zábavně 

naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat a v části letní kino. V bývalé sýpce je interaktivní 



expozice Příběh řeky Sázavy a ve Zručském dvoře (bývalé hospodářské stavení Schebků) 

byla otevřena expozice Vodácké muzeum. Středověká Kolowratská věž v těsné blízkosti 

zámku je upravena na vyhlídkovou s interaktivními prvky pro děti v každém patře. 

 

V zámku na vás čeká množství expozici: 

 

Zámek - malý okruh (cca 40 minut) 

 

Zámek nabízí v malém prohlídkovém okruhu interiéry situované do doby začátku 

minulého století. Vstupní halou, ve které se můžete poměřit se středověkým rytířem, 

projdete do Zelené jídelny s hrajícím orchestrionem z roku 1885 a Reprezentační pracovny 

s lodním kufrem, ke kterému se váže zajímavý osobní příběh rodiny Schebků – posledních 

majitelů zručského panství. Dále navštívíte malebný Dámský salon, Zrcadlový sál, 

zásobovací chodbu a Maurskou knihovnu. Zajímavostí je, že každá místnost je zařízená 

v jiném slohu, takže zde natrefíte na prvky antické, barokní i secesní. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let 70 Kč, dospělí 100 Kč,   

   senioři nad 65 let 70 Kč, rodinné vstupné 270 Kč 

 

Zámek - velký okruh (cca 60 minut) 

 

Velký prohlídkový okruh nabízí navíc prohlídku rodinné kaple s oltářním obrazem sv. 

Jana Nepomuckého, zámeckou romantickou koupelnu, která zaujme nevšedním 

začleněním vany do podlahy a hlavně výstup na zámeckou věž, kde se můžete z výšky  

36 metrů podívat z ptačí perspektivy na zámecký areál a na celou starou zástavbu města 

Zruč nad Sázavou. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let 100 Kč, dospělí 140 Kč, 

   senioři nad 65 let 100 Kč, rodinné vstupné 380 Kč 

 

 



Svět kostiček a panenek (nečasový okruh) 

 

V podkroví zámku naleznete zapomenutou zemi dětství, her a radosti. Je zde opravdový 

ráj hraček. Uvidíte hrady, zámky, zvířátka i panáčky - vše sestavené z pestrobarevných 

kostiček. Uvidíte také panenky, pokojíčky, kuchyňky, ale i medvídky, kočárky a dětské 

knížky. Vaše děti si budou moci zahrát s panenkami, se kterými si hrály vaše babičky, 

nebo postavit hrad či autíčko z kostiček. V dětském koutku je připraveno nepřeberné 

množství kostiček i panenek a stačí si jen začít hrát. 

 

Orientační vstupné: děti do 3 let zdarma, děti nad 3 roky 50 Kč, dospělí 70 Kč, 

   senioři nad 65 let 50 Kč, rodinné vstupné 190 Kč 

 

Muzeum „Od verpánku k Baťovi“ (nečasový okruh) 

 

Regionální muzeum, které se nachází v podkroví zámku, shromažďuje historické 

materiály Zručska, především se specializuje na obuvnictví ve Zruči  

a na ševcovský klan Adriánů. Seznamuje návštěvníka s již dávno zaniklými názvy různého 

nářadí potřebného k opravě bot. Dále se zabývá vybudováním nové baťovské továrny ve 

40. letech minulého století a vznik úplně nové části města. Mapuje zručský obuvnický 

podnik až do jeho zániku v 90. letech minulého století. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let 20 Kč, dospělí 40 Kč, 

   senioři nad 65 let 20 Kč, rodinné vstupné 100 Kč 

 

Kolowratská věž (nečasový okruh) 

 

Středověká věž, která kdysi sloužila jako hláska hradní stráže, nyní v každém patře nabízí 

interaktivní hru pro děti a zábavným způsobem seznamuje malé i velké návštěvníky s její 

historií. Děti mohou projít tajnou stěnou, složit znaky rodů vládnoucích na Zruči nebo 

sestavit z písmenek odpověď na otázku. Dospělí se mohou na naučných panelech seznámit 

s historií Kolowratské věže. Z vrcholu 20metrové Kolowratské věže se můžete nejen 



rozhlédnout po okolí, ale také si zasoutěžit, zda poznáte koruny všech stromů 

obklopujících Kolowratskou věž. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let 50 Kč, dospělí 70 Kč, 

   senioři nad 65 let 50 Kč, rodinné vstupné 190 Kč 

 

Vodácké muzeum (nečasový okruh) 

 

Unikátní muzeum je umístěno v areálu Zručského dvora, jen pár kroků od zámku. Je zde 

připravena interaktivní prohlídka historických, ale 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 nafouknout elektrickou nebo  

manuální pumpou. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let 50 Kč, dospělí 70 Kč, 

   senioři nad 65 let 50 Kč, rodinné vstupné 190 Kč 

 

 

Příběh řeky Sázavy (nečasový okruh) 

 

Pohled na řeku z jiné perspektivy aneb jak se asi cítí po celá staletí řeka Sázava. To je 

námětem této interaktivní expozice. Seznámíte se zde se zaniklými řemesly na vodě – 

vorař, pradlena, ledař, hamerník… Každá postava vám také  

o sobě něco sama poví. Vy si můžete složit z puzzle celý tok řeky Sázavy, zjistit, jaké 

živočichy a rostliny řeka ukrývá, a v závěru se podívat na 10minutový film od usídlení 

prvního člověka u řeky až po rekreační využití řeky v dnešní době. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let 50 Kč, dospělí 70 Kč, 

   senioři nad 65 let 50 Kč, rodinné vstupné 190 Kč 

 

 



Stezka „Miloty Kolowrata“ (nečasový okruh) 

 

Stezka, která se vine v zámeckém příkopu okolo zámku, je stylizovaná do doby 

středověku v duchu výchovy mladých rytířů. Takže si tam malý uchazeč o glejt rytíře 

Miloty Kolowrata, který ho bude pasovat do stavu rytířského, může vyzkoušet: hod 

sekyrkou, lukostřelbu, šplh na totem, zdolání vodorovné klády, rybolov, kuželník...  

Po zdolání všech atrakcí dostane mladý adept v infocentru glejt opravňující ho pro vstup 

do družiny rytíře Miloty. Stezka se zapůjčuje dospělým osobám oproti záloze (200,-Kč), 

kterou zaplatíte v infocentru  a je otevřena jen za příznivého počasí a sucha. 

 

Orientační vstupné: děti do 3 let zdarma, děti nad 3 roky 50 Kč, rodič jako doprovod  

                                  zdarma 

 

Zdroj a další informace na  https://www.zamek-zruc.cz 

 

 

Kuličkový areál 

 

 

 

 

Kuličková dráha ve Zruči nad Sázavou je unikátem, který si zamilovala už spousta dětí. 

Barevné dráhy, ve kterých skotačí skleněné nebo hliněné kuličky, jsou prostě skvělé. 

Můžete si hrát sami, ale nejlepší je skupinka nadšenců. Pravidla a různé hry, které se dají 

hrát v kuličkovém areálu, najdete přímo na místě. Pokud kuličky nevlastníte, můžete si je 

zakoupit v infocentru.  

 

Dětské hřiště 

V blízkosti areálu najdete i velké dětské hřiště s více než čtyřiceti atrakcemi, víceúčelové 

hřiště a dětské dopravní hřiště s půjčovnou šlapacích autíček. 

https://www.zamek-zruc.cz/


 

 

 

 

 

 

 

Naučná stezka kolem Zelené hory (časová náročnost: cca 30 minut) 

 

Pokud jste si již naplno užili vyhlídku na zámecký areál i na moderní zástavbu města Žďár 

nad Sázavou, seběhněte opět z kopce dolů a zatočte k naučné stezce, která vede kolem 

Konventního rybníku. 

                          

Příjemná procházka kolem rybníku měří asi 1,5 km a zvládnete ji i s kočárkem nebo 

odrážedlem. Po cestě vás uchvátí nádherné výhledy na zámecký areál s bazilikou 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, bývalé klášterní hospodářské budovy  

a samozřejmě také na poutní kostel na Zelené hoře. Rozhodně se zde nebudete cítit jako 

ve městě. Stezka vede po dřevěných lávkách klidným lesem a přírodní památkou Louky  

u Černého lesa s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Cestou  

se dozvíte spoustu zajímavých informací z naučných tabulí. 

 

Po příchodu k silnici I. třídy přejdete na chodník a červená turistická značka nás odsud  

po 650 m zavede až do rekreačního areálu Pilák, který poskytuje návštěvníkům 

všech věkových kategorií nepřeberné množství sportovních 

a rekreačních aktivit. 

 

 

https://www.zdarns.cz/cestovni-ruch/naucna-stezka-kolem-zelene-hory
https://www.zamekzdar.cz/wp-content/uploads/2020/05/IMG_20200312_172424-e1590995636481-1024x691.jpg
https://www.zamekzdar.cz/wp-content/uploads/2020/05/Naucna-stezka-okolo-ZH-6-1024x683.jpg
https://www.zamekzdar.cz/wp-content/uploads/2020/05/Naucna-stezka-okolo-ZH-3-1024x683.jpg


Vodní dům Hulice 

 

 

 

 

 

Vodní dům zábavnou formou informuje a vzdělává o významu vody pro přírodu i člověka 

na příkladu evropsky významné lokality Želivka a vodní nádrže Švihov. 

Vnitřní expozice vás provede postupně pěti přehlednými sekcemi. První část je nazvaná 

Vodní mikrosvět. Uvidíte v ní vodní organismy, které nejsou pozorovatelné pouhým 

okem. Umožní vám to zvětšené modely, mikroskopy a makrofotografie. Druhá část, 

nazvaná Pod vodní hladinou, vám představí vodní rostliny a zvířata. V akváriích se 

prohání ryby, do sluchátek zní zurčení vody, strop se stal hladinou vody se svou hrou 

světel a stínů a pozorovat můžete dokonce i to, co se děje na dně expoziční nádrže. Třetí 

část - Mokřadní život vám nabídne přírodní scenérii na břehu řeky Želivky včetně 

zvukové kulisy hlasů ptáků a žab. Ve čtvrté části expozice, nazvané Nekonečná cesta 

vody zjistíte, že většinu vašeho těla tvoří voda a při ochutnávce ve vodním baru také to, že 

každá voda má jinou chuť. Poslední část expozice, Výlet do historie, je instalována 

v projekčním sále. Prohlédněte si originály nástěnných maleb z doby Karla IV., které byly 

zachráněny při demolici kostela v Dolních Kralovicích před tím, než bylo toto městečko 

zaplaveno. Tematické filmy o životě ve starých Dolních Kralovicích a jejich 

nevyhnutelném zániku vás zavedou do míst, která jsou dnes ukryta pod hladinou přehrady. 

Atrium Vodního domu pak osloví hravou stránku vaší osobnosti. Poznejte cestu vody. 

Umělé vodní toky, symbolizující řeku od pramene k ústí, můžete ovládat pomocí 

čerpadel,  pump, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků. 

 

Orientační vstupné: děti (3 – 15 let): 65 Kč, dospělí: 120 Kč, senioři: 80 Kč,  

          rodinné vstupné 2+3: 270 Kč 

Atrium: 30 Kč (v případě, že návštěvník nechce navštívit vnitřní expozici) 

 

Zdroj a vice informaci: https://www.vodni-dum.cz 

https://www.vodni-dum.cz/vodni-nadrz-svihov/#_evl
https://www.vodni-dum.cz/

