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Ač se může z dát vrchol Žďár na první pohled zcela obyčejný, opak je pravdou.
Vrch nabízí nejen pozůstatky kamenných valů, které svědčí o tom, že zde stávalo
hradiště, ale i mnoho jiných přírodních úkazů. Samotný vrchol je přírodní
rezervací, v které se můžete dotknout majestátních skal zvaných Malý a Velký
oltář, z kterých je fascinující výhled.
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Žďár (629 m) je výrazný zalesněný kopec v katastrálním území Pavlovsko zhruba 4,5 km
východně od Rokycan, který je součástí Strašické vrchoviny, severozápadní okrajové
části Brd. Je dominantou Přírodního parku Trhoň. Svahy Ždáru se zvedají nad okolní
terén o zhruba 150 až 200 výškových metrů, zvláště na severní straně jsou velmi
skalnaté. Tyto skalní terasy, suťová moře se vzácnou květenou a vrcholová část hory
jsou chráněny coby přírodní rezervace Žďár. Na Ždáru se též nalézají zbytky hradiště
datovaného do pozdní doby bronzové a snad i doby halštatské (první polovina 1. tisíciletí
př. n. l.).

Přes vrchol procházejí dvě značené turistické
trasy: červená značka Rokycany–Holoubkov a žlutá Svojkovice–Dobřív. Ze skal na
Žďáru se nabízejí rozhledy do okolí, zvláště na obec Hůrky a hřeben Radče s vrcholem
Brno.
Podle jedné z pověstí se na Žďáru nachází kámen, pod nímž je umístěn poklad. Podle
jiné tam kdysi stával hrad. Mezi postavy a zjevení, které na Žďáru možná potkáte, patří
černý pes, hvízdající had nebo vousatý mužík v zeleném oblečení. Současné
návštěvníky určitě osloví místo, které vydává energii. Nachází se na samotném vrcholu,
blízko skříňky, v níž je umístěna vrcholová kniha, do níž se můžete podepsat. Místo je
označeno navrstvenými kameny kolem kmínku stromu. Stačí nad něj jen natáhnout ruce
a vnímat energii.
Při procházce by vám nemělo uniknout deset obnovených průzračných studánek. Na
úpatí Žďáru nad hájovnou Bouchalka můžete navštívit také lesní arboretum. To
vysazením pětadvaceti druhů dřevin založil v sedmdesátých letech rokycanský lesník
Ing. Kamil Matoušek. Dnes čítá tři desítky druhů, s kterými se v našich lesích setkáte
nejčastěji.

