
ZRUČ NAD SÁZAVOU + zámek KONOPIŠTĚ 

Výlet se uskuteční v sobotu 22. 04. 2022 

Základní cena: 550,- Kč 

Zlevněná cena: 450,- Kč 

Cena zahrnuje dopravu a služby technického doprovodu. 

Cena nezahrnuje vstupné do jednotlivých památek.  

 

Program výletu: 

odjezd z Veverských Knínic v 06:00 hod. 

odjezd z Ostrovačic v 06:05 hod. 

odjezd z Říčan u Brna v 06:10 hod. 

odjezd z Rosic v 06:25 hod. 

dopoledne návštěva města Zruč nad Sázavou, prohlídka zámku a okolí  

odpoledne přejezd na zámek Konopiště a jeho prohlídka  

odjezd domů v 17:30 hod.  

 

Orientační ceník vstupného: 

Zámek Zruč nad Sázavou 

Viz zde: https://www.zamek-zruc.cz/vstupne 

 

Zámek Konopiště (pro základní okruhy): 

děti do 6 let zdarma, děti 6-17 90,- Kč, 

dospělí 240,-Kč, senioři nad 65 let 190,- Kč  

 

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


Stručný popis: 

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. Jednou z možnosti je navštívit zámek pamatující mocný rod Kolowratů  

i neméně slavný rod Schebků, v jehož čele stál “Král železnic”. 

Zámek nabízí více expozici:  

 malý okruh  

 velký okruh  

 svět kostiček a panenek 

 muzeum „Od Verpánku k Baťovi“,  

 Kolowratská věž  

 vodácké muzeum  

 příběh řeky Sázavy  

 stezka „Miloty Kolowrata“  

Pro děti je v blízkosti zámku k dispozici dětské hřiště a unikátní kuličkový areál.  

 

Zámek Konopiště:  

založil nedaleko svého rodového sídla Benešova kolem roku 1294 pravděpodobně 

pražský biskup Tobiáš z Benešova a to podle vzoru francouzských pevností,  

s válcovými věžemi, s parkánem, čtyřmi bránami a padacím mostem. Zámek  

se do dnešní doby zachoval v podobě, jakou dostal při poslední přestavbě  

za arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Arcivévoda dal zámek přestavět  

v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Na ploše bývalé 

barokní zahrady založil Růžovou zahradu se skleníky. Do zámku umístil své 

rozsáhlé sbírky, které získal jednak jako dědictví po svých italských předcích, 

jednak vlastní sběratelskou činností. 

 

 



Prohlídkové okruhy: 

 salóny jižného křídla zámku 

 salóny severního křídla zámku 

 soukromé pokoje rodiny Františka Ferdinanda d'Este  

 lovecká trasa 

 muzeum sv. Jiří 

 střelnice arcivévody Františka Ferdinanda d'Este 

 růžová zahrada se skleníky 

 

FOTOGALERIE: 

 

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

          https://www.zamek-konopiste.cz/cs 

https://www.zamek-konopiste.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/6381-soukrome-pokoje-rodiny-frantiska-ferdinanda-d-este
https://www.zamek-zruc.cz/
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