
PENZION ZELENÝ MLÝN 
tip na výlet č. 02 

 
do hornického skanzenu v Ţacléři a zpět  

(cca 6 km nebo 10 km nebo 16 km) 
 

 
Tento výlet je vhodný jako celodenní s balíčkem místo oběda na cestu. První část 
výletu vede z penzionu na náměstí do Ţacléře a trasa je naprosto shodná jako u 
výletu č. 1. Z penzionu se tedy vydejte doleva dolů ke kapličce svaté Anny, kde 
zatočíte doleva na zelenou a vyjdete 1 km vzhůru na náměstí do Ţacléře. Pokud si 
chcete vytisknout část této trasy, otevřete si soubor k výletu č.1. 
 
Projdeme náměstím stále dále ve směru za nosem a podél hlavní silnice jdeme po 
modré turistické trase. Zhruba 1 km za náměstím, kdyţ projdeme větší část Ţacléře, 
dojdeme na malé náměstíčko (Josefa Čapka), kde bude po pravé straně Penzion 
Sport, autobusová zastávka, a turistický rozcestník s názvem U nádraţí. Zde se 
vydáme šikmo doprava ulicí, kde vede ţlutá turistická trasa k hornickému skanzenu. 
Po 2 km dojdeme přes louku po široké cestě na dohled bývalého lomu Jan Šverma, 
kde je dnes hornický skanzen. Asi 500 m před skanzenem budou po levé ruce vidět 
staré těţební věţe (Jáma Jiří).  
 
- Hornický skanzen Ţacléř, program a akce: https://www.djs-ops.cz 
- objednávky a kontakt: lucie.zakravska@gemec.cz, hornickyskanzen@djs-ops.cz, 
      499 409 107, 724 633 277 
 
Po exkurzi máme na výběr dvě moţnosti návratu. Buď můţeme absolvovat naprosto 
shodnou trasu zpátky přes náměstí do Prkenného Dolu (coţ bude tam a zpět 10 km).  
 
Popřípadě, pokud je někdo unavený, nebo má nějaké zdravotní potíţe, tak můţe 
pokračovat po ţluté turistické při východu z hornického muzea rovně po asfaltové 
silnici asi 700 m k silnici hlavní. Jakmile dojdeme na křiţovatku, pár metrů vlevo je 
autobusová zastávka Ţacléř, rozcestí Bobr, ze které jezdí autobus přes Ţacléř do 
Prkenného Dolu. Odjezdy autobusů je potřeba si ale předem zjistit na Idosu (coţ 
zkrátí trasu na 6 km). 
 
Pokud by se mezi výletníky našla skupinka odolnějších turistů, tak od hornického 
skanzenu lze pokračovat dále po ţluté, tedy po silnici 700 m ze skanzenu k hlavní 
silnici, kde ţlutá jde vpravo a po 2,5 km od hornického skanzenu ţlutá turistická 
končí na CZ/PL hranici, kde je Růţový palouček, známé místo, kde se Jan Ámos 
Komenský roku 1628 loučil se zemí Českou a jiţ se nikdy nevrátil (coţ celý výlet 
prodlouţí tam a zpět na 16 km). 
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