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Velký a Malý Blaník

Velký Blaník
Vrch Velký Blaník je centrem Chráněné krajinné oblasti Blaník. Na jeho
vrcholu se rozprostírá stejnojmenná přírodní rezervace a od roku 1941
zde stojí rozhledna ve tvaru husitské hlásky. Dostanete se k ní po červené turistické značce z Kondrace nebo Louňovic pod Blaníkem.
Na úpatí Velkého Blaníku u Kondrace začněte své putování návštěvou
Domu přírody Blaníku. Zde můžete shlédnout expozici věnovanou
přírodě geoparku Kraj blanických rytířů a legendě o blanických rytířích.
Dětem jsou věnovány vnitřní i venkovní hravé prvky a kvízy. V těsném
sousedství Domu přírody Blaníku vám geologická expozice hornin
Podblanicka přiblíží geologickou minulost oblasti.
Na Dům přírody Blaníku navazuje naučná stezka „S rytířem na Blaník“ s 13 informačními panely a 17 hravými zastaveními pro děti, která
vede přes vrchol Velkého Blaníku směrem k Louňovicím pod Blaníkem.

Národní geopark
Kraj blanických rytířů
Kdo by neznal legendu o rytířích, spících v bájné hoře Blaník, ležící
v centru geoparku Kraj blanických rytířů? Poznejte tuto malebnou
kulturní krajinu se zachovalým osídlením s množstvím zámků,
hradů, kostelů i křížků, romantických parků i moderních expozic.
Kraj blanických rytířů je jako stvořený pro pěší výlety, cykloturistiku
i vodácké výpravy po řece Sázavě.

Doprava
Do Kondrace můžete přijet autobusem od Benešova, Vlašimi, Votic či
Tábora, nebo autem po silnici č. 125 od Vlašimi a Tábora.
Služby a aktivity
| Dům přírody Blaníku: expozice o přírodě regionu a legendě o rytířích, turistické informace, prodej suvenýrů a publikací, občerstvení
| Rozhledna: výstup na rozhlednu, občerstvení a prodej tematických
suvenýrů

Nejzajímavější tipy na výlety Vám představujeme právě v tomto
materiálu.
Šťastnou cestu!

Návštěvní doba
| Dům přírody Blaníku:
duben–září: út–ne 9.30–17.00 h.
říjen–březen: so, ne a svátky 10.00–16.00 h., 24.–26.12. zavřeno
| Rozhledna: duben–září: út–ne a svátky 10–17 h.
říjen–březen: so, ne a svátky 10–16 h., 24.–26. 12. zavřeno
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Kontakt
| Dům přírody Blaníku: t: 731 538 008 | www.dumprirody.cz/blanik
| Rozhledna: t/f: 317 852 658, obsluha rozhledny: 733 732 258
oulounovice@quick.cz | www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna

Velký a Malý Blaník

Zážitkové aktivity

Malý Blaník

paraZOO

Na vrcholu Malého Blaníku se nachází romantická zřícenina poutní barokní kaple sv. Máří Magdalény. Ta byla vybudována roku 1735 na
místě starší kaple doložené v 17. století, ale v důsledku reforem císaře
Josefa II. byla již roku 1790 zrušena. Na vrcholu uvidíte obvodové zdi
kaple, uprostřed kterých roste smrk zvaný „Velký mnich“ s obvodem
321 cm a výškou 34 metrů. Vrcholová partie tvořená zachovalými lesy
přirozené skladby s převahou buku a četnými skalními výchozy je od
roku 1992 chráněna jako přírodní rezervace Malý Blaník. Svoji návštěvu nezapomeňte zapsat do vrcholové knihy.

paraZOO je unikátní expozicí volně žijících živočichů České republiky.
Uvidíte zde vydry, rysa, výry, krkavce, čápy, volavky, dravce, sovy a řadu
dalších zvířat, která byla přijata do záchranné stanice, ale pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody. Přijďte
se seznámit s jejich příběhy a zároveň se naučit, jak zvířatům v přírodě
pomáhat.
paraZOO se nachází v zahradě Podblanického ekocentra ve Vlašimi,
u jehož vstupu vás přivítá abstraktní kovová plastika představující letícího
ptáka. Na zajímavě řešeném prohlídkovém okruhu vás zaujme prosklené
vydrárium s podhledem pod vodní hladinu, dendrofon nebo dětský koutek. Podél cest jsou umístěny lavičky, kde si můžete příjemně odpočinout.
Pro zvídavé je připravena hledací hra „Sbíráme vydříky“.

Přes vrchol Malého Blaníku vede naučná stezka, která vás seznámí
s ﬂórou a faunou, geologickou stavbou a historií okolního území. Dojdete po ní až k přírodní rezervaci Podlesí, jež se rozprostírá kolem
býkovických rybníků.

Služby a aktivity
| stálá expozice zvířat ČR
| expozice ptačích budek a úkrytů pro živočichy pro oživení zahrad
| ukázky opatření pro ochranu zvířat před úrazy v krajině i ve městě
| možnost komentované prohlídky – po předešlé domluvě
| ekoobchůdek se suvenýry, literaturou a regionálními produkty
| paraZOO můžete navštívit v rámci Společné vstupenky Den ve Vlašimi

Doprava
Do Louňovic pod Blaníkem můžete přijet autobusem od Benešova,
Vlašimi, Votic či Tábora, autem po silnici č. 125 od Vlašimi a Tábora, od
Votic a Čechtic (silnice č. 150) nebo od Benešova přes Postupice. Na
vrchol Malého Blaníku se můžete vydat po červené turistické značce
buď od Louňovic pod Blaníkem nebo z Kamberka, po okruhu značené
naučné stezky Malý Blaník – Podlesí z parkoviště pod Velkým Blaníkem
nebo z parkoviště s odpočívkou v sedle mezi Velkým a Malým Blaníkem (odtud se vydáte po lesní cestě, která se napojuje na červenou
turistickou trasu).

Návštěvní doba
| duben–září:
út–ne 10–18 h.
| říjen, listopad, březen: út–ne 10–16 h.
| prosinec, leden, únor: zavřeno

Služby a aktivity
| volně přístupná kaple
| naučná stezka

Kontakt
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim
t./f: 317 845 169, e: vlasim@csop.cz
www.parazoo.cz

Návštěvní doba
| celoročně
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Zážitkové aktivity

Zážitkové aktivity

Hvězdárna Vlašim

Zlatodůl Roudný

Vlašimskou hvězdárnu najdete na jižním okraji Vlašimi, vlevo při silnici
na Kondrac a Louňovice pod Blaníkem. Byla postavena vlašimskými občany v letech 1958 až 1961. Hybnou silou budování a bohaté činnosti
v následujících letech byl Jan Zajíc (1910–2004), držitel ocenění Blanický
rytíř za rok 1999. V letech 1992 až 1996 hrozil hvězdárně zánik. Od
roku 1997, kdy se vrátila do majetku města Vlašimi, její provoz a údržbu
zajišťuje Vlašimská astronomická společnost. Jejím hlavním posláním je
zachování a rozvoj činnosti hvězdárny, propagace a popularizace astronomie a ostatních vědních oborů mezi širokou veřejností, zejména mezi
mládeží.

Naučná stezka byla vybudována v prostoru kdysi nejvýznamnějšího zlatodolu Rakousko-Uherska a představí vám jeho historii.
Okružní trasa o celkové délce asi 4,5 kilometru prochází nejvýznamnějšími částmi této unikátní technické památky. Na 15 informačních tabulích
se můžete seznámit s historií a fungováním zlatodolu od dob středověku
až po 50. léta 20. století, kdy proběhly poslední průzkumné práce na
tomto ložisku.
Na osmi dětských zastaveních seznámí malé návštěvníky s těžbou zlata
permoník Ruda. Na stezce jsou umístěna i tři interaktivní zastavení. Stezka je volně přístupná a vede členitým terénem.

Služby a aktivity
| popularizační přednášky pro veřejnost
| za příznivých podmínek pozorování vesmírných objektů dalekohledy
(Slunce, Měsíc, planety sluneční soustavy, hvězdy, mlhoviny, galaxie,
hvězdokupy) a přehlídka oblohy pouhým okem
| pozorování zvláštních úkazů (zatmění, meteorické roje apod.) a objasňování mimořádných astronomických a meteorologických úkazů
| bezplatné konzultace k prevenci světelného znečištění
| doplňkový prodej (astronomické publikace, pexesa, modely, turistické známky apod.)

Doprava
Z Prahy nebo z Brna po D1, sjezd na 49. km směr Vlašim, z Vlašimi na
Louňovice pod Blaníkem, Libouň, Roudný
Návštěvní doba
celoročně
Kontakt
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim
t: 317 845 169, www.blanik.net

Návštěvní doba
| květen–srpen: každý pátek začátek ve 21 h.
| září: každý pátek ve 20 h.
| v ostatních měsících a dnech jen po předchozí dohodě
Kontakt
Vlašimská astronomická společnost
t: 607 835 434
e: hvezdarna@vas.cz
www.vas.cz
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Zážitkové aktivity

Geocaching – Lesní poklady
a Kamenné poklady blanických rytířů

Questing
Vydej se poznávat okolí prostřednictvím questingu neboli hledačky! Hledačka je hra podobná naší šipkované nebo honbě za pokladem. Cílem
hledačky však není jen nalezení samotného pokladu, ale objevování zajímavostí z místního přírodního a kulturního dědictví během pátrání po
pokladu. Ke hře potřebujete pracovní list a tužku a můžete začít. Pracovní
list si vyzvednete buď v informačním centru ve Vlašimi nebo ve Zruči
nad Sázavou nebo si ho stáhnete a vytisknete ze stránek www.blanik.net
nebo www.questing.cz.
V geoparku Kraj blanických rytířů jsou pro vás připraveny celkem tři hledačky – ve Vlašimi Putování za pokladem s rytířem Rolandem, ve
Zruči nad Sázavou S rytířem Milotou kolem celé Zruče a městskou
památkovou zónou v Načeradci vás provede sv. Jan Nepomucký.

Poklady nemusí být jen zlaté nebo stříbrné. Mnohem cennějším pokladem je příroda. Pokud se vydáte pátrat po Lesních pokladech blanických rytířů, zjistíte, že nejsou všechny lesy stejné. Najděte všech
13 lesních pokladů a kromě krásných zážitků z toulek přírodou získáte
ještě něco navíc.
Kamenné poklady vás provedou po 20 zajímavých geologických lokalitách geoparku Kraj blanických rytířů. Dovedou vás na místa, o kterých ví jen málokdo a bez své věrné GPSky bysrte je možná ani nenašli.
Doprava
K lokalitám lze přijet autem, souřadnice doporučených parkovišť jsou
uvedeny v atributech každé keše. Odtud se již musíte vydat pěšky.

Doprava
Všechna tři místa jsou dostupná autem nebo hromadnou dopravou.

Služby a aktivity
| 13 keší s informacemi o lese
| 20 keší s geologickými informacemi
| odměna pro nálezce všech keší z každé hry

Služby a aktivity
pracovní listy ke stažení na www.blanik.net
nebo www.questing.cz

Návštěvní doba
Geocachingové hry jsou přístupné celoročně. Odměna pro nálezce
všech keší v každé hře je dostupná v ekoobchůdku Podblanického ekocentra ve Vlašimi. Nezapomeňte se představit heslem a ukázat vyplněný hrací plán (ke stažení na webových stránkách).

Návštěvní doba
celoročně
Kontakt
Český svaz ochránců přírody Vlašim
Pláteníkova 264, Vlašim
t: 317 845 169
www.blanik.net

Otevírací doba obchůdku
| duben–září:
út–ne 10–18 h.
| říjen, listopad, březen: út–ne 10–16 h.
| prosinec–únor:
po–pá 10–16 h.
Kontakt
ČSOP Vlašim, t: 317 845 169, www.csopvlasim.cz
www.lesnipoklady.blanicti-rytiri.cz | www.kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz
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Rozhledna Václavka
a klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích

Památník Bitvy u Jankova a naučná stezka
Bitva u Jankova byla velkou bitvou evropské historie, v níž se 6. března
1645 utkala císařská vojska se švédskou armádou. Bitva skončila porážkou císařských a ačkoli trvala pouhý jeden den, je dnes považována za
nejkrvavější bitvu třicetileté války na našem území.
Naučná okružní trasa vás provede krajem této bitvy a seznámí vás s klíčovými událostmi a místy spojenými s bojištěm. Trasa se dá absolvovat
v rámci dvou samostatně značených okruhů. Úvodní částí stezky vás
provede voják Lauri Torni (náměstí – mohyla). Další panely jsou věnovány regionu, místním pověstem a dalším zajímavostem. Na stezku navazuje naučná stezka „Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu“ směrem
k vrchu Chrastišov, odkud začal útok švédských vojsk.
Trasy jsou vhodné pro pěší a horská kola. Úsek z jankovského náměstí
k mohyle (1,5 km) je bezbariérový.

Vyhlídka z věže kostela sv. Václava ve Voticích je ve výšce 35 metrů a musíte k ní zdolat „pouhých“ 135 schodů. Věž celá (vč. kříže ve špičce) měří
45 metrů. Výstup na věž si můžete zpříjemnit prohlídkou hodinového
stroje a zvonů sv. Václava a sv. Vojtěcha. V prvním poschodí věže je
v oratoři zřízena pokladna a turistické infocentrum. K dispozici vám
zde bude v provozní hodiny průvodce s výkladem o Voticích, kostele
a věži samotné. Zde nebo v informačním centru na votickém náměstí si
můžete domluvit prohlídku kláštera sv. Františka z Assisi, který stojí
200 metrů od věže.
Návštěvní doba
| květen, červen, září: so a ne 12–17 h.
| červenec, srpen: út–so 10–12 a 12.30–17 h., ne 12.30–17 h.
| říjen–duben: po tel. dohodě

Doprava
Do Jankova můžete přijet autobusem od Benešova, Votic a Vlašimi,
autem po silnici č. 150 od Votic či Louňovic pod Blaníkem.

Služby a aktivity
| prohlídka s výkladem (pro skupiny po tel. dohodě)
| prohlídka kláštera sv. Františka z Assisi

Služby a aktivity
| začátek naučné stezky na náměstí v Jankově,
délka trasy 9 nebo 14 km
| Pamětní síň bitvy u Jankova
nkova na jankovském náměstí čp. 10
| pochod Po stopách bitvy
tvy u Jankova
je pořádán každoročněě
počátkem června
| Farní kostel sv. Jana Křtitele v Jankově

Kontakt
| t: 777 770 693 | klášter, t: 602 392 064
| Informační centrum Votice, t.: 317 812 505, 775 683 306

Kontakt
Obec Jankov, t: 317 833 209
e: info@obecjankov.cz, www.obecjankov.cz
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Zážitkové aktivity

Koupaliště s tobogánem ve Vlašimi

Řeka Sázava

Zaplavat si můžete v 50 metrů dlouhém bazénu o hloubce 120–180 cm,
do kterého ústí osmdesátimetrový tobogán. Pro děti je určen dětský
bazén s vodním hřibem, dětské kruhové brouzdaliště s ostrůvkem,
vodním chrličem a malou skluzavkou. K dispozici je hřiště na plážový
volejbal, hřiště na nohejbal s umělým trávníkem, soft tenis, stolní tenis,
badminton a dětské hřiště.

Sázava je jednou z našich nejkrásnějších řek. Je oblíbená vodáky především díky svým peřejnatým úsekům. Vodáci a trampové ji často nazývají
Zlatá řeka. Tento název nesouvisí s dolováním zlata, ale s barvou vody,
kterou způsobuje odnášení jílovité půdy.
Po Sázavě můžete plout jeden den i déle než týden. Jsou zde peřejnaté
úseky, například na jaře sjízdná Stvořidla, i snadné trasy pro začátečníky.

Služby a aktivity
| úschovna jízdních kol
| občerstvení
| připojení k internetu

Doprava
Vlakem nebo autem do některé z loděnic
Služby a aktivity
| půjčování lodí po předchozí objednávce v jedné z devíti loděnic:
Český Šternberk, Týnec nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Horka
nad Sázavou, Kácov, Ledečko, Sázava, Chocerady a Pikovice
| vodácké kempy
| doporučené vodácké trasy
| vodácké kurzy a zájezdy

Návštěvní doba
| 1. červen–31. srpen: denně 10–19 h.
| za příznivého počasí začíná provoz již kolem 20. května
a končí 10. září
Kontakt
Areál Na Lukách Vlašim, t.: 607 221 111
e: jakub.jenista@sportvlasim.cz, www.sportvlasim.cz/zarizeni/koupaliste

Kontakt
Půjčovna lodí SAMBA, Český Šternberk 17
t: 604 904 737 | e: info@pujcovna-lodi.cz | www.pujcovna-lodi.cz
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Zámky a zámecké parky

Zámek a park Vlašim

Zámek a park Zruč nad Sázavou

Vlašimský zámek stojí na místě původního hradu vystavěného na ostrohu nad řekou Blanicí na počátku 14. století rodem Janoviců. U zámku
je návštěvníkům přístupný přírodně krajinářský park o rozloze 75 ha.
Byl založen koncem 18. století a proslul parkovou architekturou inspirovanou antikou, gotikou či orientem. V rámci prohlídkového okruhu
parkem navštívíte romantické stavby – Čínský pavilo, Starý hrad nebo
Podblanickou galerii ve Vlašimské bráně. S historií a přírodou parku vás
seznámí Naučná stezka vlašimským parkem se třemi altány, zážitkovými
stezkami a hravými prvky pro děti.

První dochovaná písemná zmínka o Zruči nad Sázavou pochází z roku
1328, je však zcela jisté, že nejstarší osídlení je mnohem starší. Možná již
templářští rytíři vybudovali na skále nad řekou Sázavou hrad střežící důležitou obchodní stezku. Původní dřevěnou tvrz časem nahradila kamenná
stavba, která se později přeměnila z hradu na zámek.
Zámeckým parkem vás provede naučná stezka věnovaná jeho památkám. Stezka představuje veškeré historické památky parku a paralelně
i osudy poslední rodiny jeho majitelů. Na informačních tabulích najdete
zajímavosti o sochách Lev rdousící kořist, Jan Schebek a Vinař, stavebních památkách Kolowratská věž, Zručský dvůr, bývalá sýpka, opevnění,
kostel Povýšení svatého kříže a márnice. Barončina stezka vás zavede
na vyhlídku na řeku Sázavu a jezírko s altánem. Každá tabule obsahuje
i úkol pro děti.

Služby a aktivity
| zámek – Muzeum Podblanicka
(expozice, vyhlídka ze zámecké věže, zámecké sklepení)
| infocentrum na nádvoří (informace a letáky, přístup na internet,
2 prohlídkové okruhy – zámecký park a historické centrum města)
| prohlídkový okruh zámeckým parkem si můžete projít v rámci
Společné vstupenky Den ve Vlašimi
| Podblanická galerie ve Vlašimské bráně (expozice výtvarného umění)
| restaurace „U blanických rytířů“ ve sklepení zámku
| restaurace Domašínská brána
| občerstvení Znosimská brána
| možnost objednání piknikového koše v infocentru
| projížďky kočárem p. Střelka – t: 605 806 298

Služby a aktivity
| dva prohlídkové okruhy, kde můžete vidět renovované interiéry,
vystoupit na zámeckou věž nebo si prohlédnout
výstavu v zámecké galerii
| obnovený zámecký park a dvoukilometrová naučná stezka
se 14 zastaveními, která vás seznámí s historií parku
| expozice Království panenek a medvídků
| Muzeum „Od verpánku k Baťovi“
| zábavně naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat
| kuličková dráha

CYKLISTÉ
VÍTÁNI

Návštěvní doba
| park:
celoročně
| zámek:
březen až prosinec, út–ne 9–12 a 13–16 h.
| infocentrum: celoročně po–pá 8.30–12 a 12.30–16.30 h.,
od 1. 5. do 15. 9. také so–ne 9–16 h.
| část objektů: sezónně

Kontakt
t/f: 317 847 207, e: info@vlasimskypark.cz, www.vlasimskypark.cz

Návštěvní doba
od konce dubna do konce září denně od 10 do 11.30 a od 12.30 do 17 h.
Kontakt
Infocentrum Zruč nad Sázavou, Zámek 1
t: 327 531 329, e: infocentrum@mesto-zruc.cz
www.mesto-zruc.cz/pro-turisty/zamek-a-park/
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Zámky a zámecké parky

Zámky a zámecké parky

Zámecký park v Odlochovicích

Zámecký park a naučná stezka v Ratměřicích

První zámecká budova byla v Odlochovicích zbudována na konci 18. století za vlastnictví Rombaldů. Dnešní novorenesanční podobu získal zámek na sklonku 19. století, nejstarší stavbou dochovanou do současnosti
je však kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1737. Ve druhé polovině
19. století byl vybudován zámecký park, jehož součástí jsou umělecké
a architektonické prvky, např. sochařská výzdoba u kašny znázorňující
alegorie ročních období z první čtvrtiny 18. století, či zahradní altánek
a v jeho blízkosti stojící umělá jeskyně.

Ratměřický zámek byl zbudován na počátku 18. století hrabětem
J. A. Kořenským z Terešova. Dnešní novorenesanční podobu dostal až za
vlastnictví Chotků, kteří jej koupili v polovině 19. století a zároveň založili
zámecký park. Z té doby se zachovaly i nejpozoruhodnější stromy tohoto
parku – dva sekvojovce obrovské, které s výškou přes 40 metrů a obvodem 5 metrů patří mezi největší v Čechách. Součástí zámeckého areálu je
původně románský kostel sv. Havla.
Ratměřicemi prochází tři kilometry dlouhá okružní naučná stezka, která
vás seznámí originální formou s příběhem místního sedláka Oneše a jeho
nelehkým životem v době bitvy u Jankova, jejíž dramatický průběh si
můžete přiblížit návaznou stezkou okolo Jankova. Sedlák Oneš je průvodcem po interaktivních zastaveních stezky, na kterých se s dětmi určitě
nebudete nudit. Trasa vás zavede i k expozici SDH Ratměřice s restaurovanou koňskou zápřahovou stříkačkou, do sportovního areálu s dětským
hřištěm i k zajímavým objektům Galerie na plotě i dílům vzniklým na
ratměřických sochařsko-malířských sympoziích.

Od padesátých let minulého století zámek slouží k sociálním účelům,
v současnosti zde sídlí Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, samostatná příspěvková organizace zřízená Magistrátem hlavního
města Prahy. Svou činností je zaměřena na poskytování služeb pro sociální začlenění osob s mentálním postižením nebo poruchami vývoje.
Doprava
Do Odlochovic přijedete autobusem od Benešova a Votic, autem po silnici od Votic či Louňovic Pod Blaníkem (silnice č. 150, odbočka v Ratměřicích). Z Votic a Louňovic pod Blaníkem vás do Odlochovic také přivede
červená turistická značka.

Doprava
Do Ratměřic přijedete autobusem od Benešova, Votic a Vlašimi nebo
autem po silnici od Votic či Louňovic pod Blaníkem (silnice č. 150). Z Jankova a Zvěstova vede do Ratměřic modrá turistická značka.

Služby a aktivity
Zámecká kavárna u Aurélie a Mariána Rombaldů – malé občerstvení,
prodej výrobků klientů z dílen centra, ubytování v pěti pokojích.

Služby a aktivity
| naučná stezka obcí je propojena s jankovskou v Jankovsko-Ratměřické stezky
| Hasičská expozice v budově obecního úřadu
| Hospoda „U nás“

Návštěvní doba
park – celoročně

Návštěvní doba
park: 7–19 h. | kostel: květen–září denně 10–18 h.

Kontakt
t/f: 317 833 201, e: ror@ror.cz | www.ror.cz
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Kontakt
expozice na zavolání – t: 776 580 584 | Obecní úřad Ratměřice,
t: 317 833 321, e:obec@ratmerice.cz, www.ratmerice.cz

Zámky a zámecké parky

Muzea a expozice

Zámek Kácov a Pivovar Hubertus

Včelí svět v Hulicích

V místě dnešního zámku Kácov stávala od poloviny 15. století tvrz. V první polovině 17. století byla rozšířena na jednopatrový barokní zámek,
který byl o sto let později přestavěn ve stylu barokního severoitalského
šlechtického sídla.
V současnosti je zámek postupně opravován a slouží jako muzeum, galerie a místo kulturních akcí. Během prohlídkového okruhu s výkladem
průvodce můžete spatřit zachovalé barokní malby od dvorního malíře
Karla Josefa Moraviniho a nově zpřístupněnou zámeckou barokní kapli.

Unikátní interaktivní expozici naleznete v budově bývalé školy v Hulicích. Hravým způsobem představuje život včelstva. Expozice záměrně
vynechává typické muzejnické artefakty, o to víc se soustředí na současné
technologie. Lidé se mohou projít velkým včelím úlem s obřími plástvemi, na dotykových monitorech si prohlédnout anatomii včely, zahrát si
kvíz ze života včel anebo si pustit zvuky úlu. Expozice je v realizovaném
obsahu a rozsahu jediným obdobným projektem v České republice a významnou bude i ve středoevropském prostoru.
Součástí objektu je zážitková dílna, ve které mají návštěvníci možnost
samostatně vyrábět výrobky ze včelích produktů. Expozice je určena jak
nejširší veřejnosti, tak školám k doplnění jejich výuky.

Doprava
| Autem: dálnice D1, exit 49 Kácov, Vlašim.
| Vlakem: zastávka Kácov
| Lodí: řeka Sázava protéká přímo pod zámkem
| Na kole: Kácovem prochází cyklotrasa č. 19 a č. 0123

Doprava
Hulice se nacházejí v blízkosti dálnice D1, nutno odbočit na sjezdu 56.
Automobilem se na místo také dostanete z Vlašimi přes Trhový Štěpánov.

Služby a aktivity
| Expozice historických radiopřijímačů
| Expozice historie Kácovska
| Obrazová galerie
| Expozice historických motocyklů
| Zámecká kavárna
| Pivovar Hubertus – restaurace,
exkurze pivovarem po předchozí
objednávce

Návštěvní doba
duben–září:
út–pá 10–16 h., so–ne 10–17 h.
říjen:
víkendy a státní svátky 10–16 h.
listopad–březen: otevřeno pouze pro skupiny po předchozí dohodě.
Kontakt
Hulice 55, 257 63 Hulice
t: 724 867 158
e: info@vcelisvet.cz
www.vcelisvet.cz

Kontakt
| Městys Kácov, t: 327 324 204,
t/f: 327 324 375
průvodce zámkem, t: 601 346 039
| Pivovar Hubertus, t: 327 324 693
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Muzea a expozice

Muzeum Podblanicka ve Vlašimi

Farní muzeum v Kondraci a stezka Rok na vsi

Stálá expozice Zámecké parky a historie zámku ve Vlašimi seznamuje zájemce nejen s historií vlašimského zámku a zdejšího unikátního
romantického přírodně krajinářského parku, ale provede ho i po dalších zámeckých parcích Podblanicka.
Dlouhodobá výstava Zrcadlo minulosti prostřednictvím více než 420
exponátů přibližuje různorodost každodenního života našich předků.
K vidění je např. výčepní pult z konce 19. století, dobové oblečení,
nádobí, nářadí, hračky apod.
Expozice S přesnou muškou – Tradice lovectví a zbrojařství představuje palné zbraně s různým vývojovým stupněm konstrukce střelného mechanismu a zdobných prvků a především vývoj výroby střeliva.
Expozici doplňují trofeje exotických zvířat, z nichž největší pozornost na
sebe poutá vycpaný medvěd.
Mezi nejatraktivnější prohlídkové okruhy patří vyhlídka z nejvyšších
pater zámecké věže doplněná o expozici starých fotograﬁí a pohlednic
s názvem Město pod věží aneb Vlašim na dlani a expozice Tajemství
zámeckého sklepení v zrekonstruovaných prostorách zámeckého podzemí. Součástí prohlídky jsou i krátkodobé výstavy pořádané muzeem
či návštěva zámecké kaple.

Farní areál s hospodářským zázemím, márnicí a románským kostelem
sv. Bartoloměje nabízí autentický interiér fary z přelomu 19. a 20. století,
ve kterém získají návštěvníci informace o životě na faře prostřednictvím
informačních panelů. V budově je také řemeslná dílna s možností výroby
svíček, ručního papíru či tisku obrázků s dobovou tematickou svatých.
Před farou najdete bylinkovou zahrádku vysazenou z rostlin se symbolickým christologickým a mariánským významem, místa pro odpočinek
i pastvu ovcí a koz, které k farnímu hospodářství nepochybně patřily. Výlet doplní procházka po cestě z Kondrace do Ostrova, která je lemována
čtyřmi interaktivními panely s tématem „Rok na vsi“.
Doprava
Do Kondrace lze přijet autobusem z Vlašimi, autem po silnici od Vlašimi
(silnice č. 125) nebo od Votic (silnice č. 150).
Součástí farního areálu je také parkoviště i sklad pro uzamčení kol.
Služby a aktivity
| prohlídka fary a márnice
| zážitková dílna s výrobou svíček, ručního papíru, tiskem obrázků
| bylinková zahrádka
| domácí zvířata

Služby a aktivity
| stálé i sezónní výstavy
| vyhlídka ze zámecké věže, zámecké sklepení
| prodej suvenýrů a tematických publikací
| badatelna, koncerty, přednášky
| expozici, zámeckou věž i sklepení můžete navštívit v rámci Společné
vstupenky Den ve Vlašimi

Návštěvní doba
| duben, květen, září, říjen:
so, ne a státní svátky 10–16 h.
| červen–srpen:
út–pá 10–16 h., so–ne 10–17 h.

Návštěvní doba
| březen–prosinec: út–ne 9–12 a 13–16 h.
| červenec–srpen: út–ne 9–12 a 13–17 h.
Kontakt
Muzeum Podblanicka, Zámek 1, Vlašim
t: 317 842 927, e: muzeumvlasim@iol.cz, www.muzeumpodblanicka.cz
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Kontakt
Farní muzeum, Kondrac 1
t: 724 873 251
e: info@farnimuzeum.cz
www.farnimuzeum.cz

CYKLISTÉ
VÍTÁNI

Muzea a expozice

Muzea a expozice

Muzeum Podblanicka Růžkovy Lhotice

Venkovské muzeum v Kamberku

Pobočka Muzea Podblanicka v Růžkových Lhoticích sídlí ve zdejším barokním zámku, který byl postaven na místě původní tvrze Oneše Tluksy
ze Lhotic ze 14. století a dodnes tvoří dominantu malebné vísky.
Expozice Kraj tónů ukazuje Podblanicko jako kraj spojený v průběhu
16.–20. století s mimořádným počtem osobností české a evropské hudby. Některé se tu narodily jako Jan Dismas Zelenka, Josef Suk či Zdeněk
Fibich. Některé v kraji pobývaly – Richard Wagner, Gustav Mahler nebo
Antonín Dvořák. V letech 1835 až 1844 patřil zámeček Františku Smetanovi, otci hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Sám Smetana sem
jezdil jako student na prázdniny a načerpal zde některé náměty pro svá
budoucí hudební díla. Zelený salón je věnován přímo Bedřichu Smetanovi. Expozice připomíná Blaník jako důležitý motiv české hudby.

Venkovské muzeum v Kamberku, které sídlí v historické budově bývalé školy a kampeličky, představuje zajímavé hmotné i písemné doklady
o zdejším venkovském životě za posledních 200 let. Z dvou set padesáti
exponátů je sestavena např. selská jizba s dobovým zařízením, školní třída
s původními učebními pomůckami v autentických prostorách staré školy, dále jsou vystaveny zemědělské stroje a další nezbytné náčiní našich
předků. V pamětní síni je umístěno mnoho dalších historických exponátů
se vztahem k životu obyvatel Kamberka.
Doprava
Do Kamberka přijedete autobusem od Benešova, Vlašimi či Tábora, autem po silnici č. 125 od Vlašimi nebo Tábora. Kamberkem prochází červená turistická značka z Louňovic pod Blaníkem do Mladé Vožice a zelená
z Odlochovic a Roudného.

Doprava
Růžkovy Lhotice se nacházejí 2,5 km jihovýchodně od Čechtic.
Návštěvní doba
| duben–září: út–ne 9–12 a 13–16 h.
| prohlídka mimo návštěvní dobu na objednání

Služby a aktivity
každoročně se v Kamberku na přelomu května a června koná pochod
s rýžováním zlata Cesta za zlatem

Kontakt
Muzeum Podblanicka, Zámek 1, Vlašim
t: 317 842 927, www.muzeumpodblanicka.cz
e: muzeumvlasim@seznam.cz, e: zamek.lhotice@seznam.cz

Návštěvní doba
celoročně po předchozí dohodě
Kontakt
Obec Kamberk, t: 606 461 229, e: oukamberk@quick.cz, www.kamberk.cz
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Muzea a expozice

Muzeum Soutice

Muzeum a židovský hřbitov v Trhovém Štěpánově

Muzeum vzniklo v budově bývalého kontribučního špýcharu z 18. století. Při vstupu osloví návštěvníky symboly obce Soutice, mapa stabilního
katastru, historické fotograﬁe, vitríny s trojrozměrnými předměty a listinami a původní vchodové dveře do špýcharu. Zde můžete nahlédnout
do obecní kroniky.
Expozice „S hlavním městem za zády“ v prvním podlaží muzea představuje návštěvníkům cestu pitné vody z přehradní nádrže Švihov (Želivka) až
do našich domovů. Uvidíte zde fotograﬁe z výstavby přehrady, hasičskou
a rybářskou expozici, ukázku oblečení našich předků a historického zemědělského náčiní.
Ve druhém patře mají své místo fotograﬁe soutického zámku a rodiny
jeho posledního majitele Dr. Františka Elpla. Je připomenuta i škola, která v Souticích bývala. Svůj koutek zde má také spisovatel JUDr. Vojtěch
Zamarovský, který v obci dlouhé roky žil a tvořil. Zemřel v roce 2006 a je
pochován na místním hřbitově.

Nedaleko náměstí v Trhovém Štěpánově najdete v jedné z nejstarších zachovaných budov z konce 16. století Muzeum Štěpánovska. V přízemí
muzea se v malé stálé expozici seznámíte s předměty a ukázkou interiérů,
které byly nezbytnou součástí každodenního života našich předků (např.
kuchyně, ložnice či stolování). V prvním patře jsou vystaveny předměty,
které ještě v době nedávno minulé sloužily svému účelu a leckdo z návštěvníků je ještě pozná (strojek na pražení kávy, zabíjačkové či ševcovské
náčiní, ruční pračky apod.). Vystavené předměty byly do muzea darovány
místními občany.
Deset minut klidné chůze od muzea, nedaleko od železniční stanice,
najdete židovský hřbitov, jehož historie sahá možná až do 15. století.
Nachází se zde přes 250 náhrobků, nejstarší datovaný roku 1775. Na
tento hřbitov byly přemístěny také náhrobky ze zrušeného židovského
hřbitova v Dolních Kralovicích, který byl zatopen v 70. letech 20. století
při napouštění údolní nádrže Švihov na Želivce.

Doprava
autem: dálnice D1, exit 56 Soutice

Doprava
Do Trhového Štěpánova přijedete vlakem od Benešova a Vlašimi (trať
č. 222), autobusem od Vlašimi a Čechtic, autem po silnici č. 126 od Vlašimi nebo z dálnice D1 (exit 49 Psáře nebo 56 Soutice). Z Vlašimi vás do
Trhového Štěpánova přivede zelená turistická značka.

Služby a aktivity
| prohlídka muzea
| prodej upomínkových předmětů, informačních materiálů,
pohlednic a knih

Služby a aktivity
| prohlídky muzea

Návštěvní doba
kdykoli po předchozí telefonické domluvě

Návštěvní doba
| muzeum během sezónních výstav nebo po předchozí dohodě
| židovský hřbitov je v sezóně trvale přístupný

Kontakt
Muzeum Soutice
t: 605 443 473, 603 523 506

Kontakt
t: 608 558 788, 317 851 145
e: muzeumstepanovska@seznam.cz
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Muzea a expozice

Poutní místa a sakrální památky

Muzeum v Louňovicích pod Blaníkem
a Muzeum včelařství Podblanicka

Románské kostely v Pravoníně, Kondraci,
Načeradci, Libouni a Ratměřicích

Muzeum najdete na louňovickém náměstí v budově zámku. Expozice
Národního muzea v Praze, která je zde umístěna, je věnována nejstarším dějinám Louňovic pod Blaníkem. Za pozornost stojí především unikátní nálezy středověké keramiky s gotickými nápisy z archeologických
výzkumů někdejšího ženského premonstrátského kláštera z poloviny
12. století, který byl vypleněn a vypálen husitskými vojsky v roce 1420,
a také exponáty a informace o pokladu mincí nalezeném na úpatí Blaníku
v roce 1962.
Součástí objektu je také informační centrum se škálou propagačních
letáků, map a suvenýrů.
V budově čp. 86 nedaleko zámku je umístěno Muzeum včelařství Podblanicka, kde si od jara do září můžete prohlédnout prosklený včelí úl
se živým včelstvem.

Základy rotundy sv. Jana Křtitele v Pravoníně byly položeny pravděpodobně již ve 12. století. V kostele jsou umístěny dvousetleté varhany
mimořádné historické i umělecké hodnoty.
Nejstarší románské základy kostela sv. Bartoloměje v Kondraci pocházejí z 12. století. K lodi se dvěma kruhovými věžemi byla v roce
1360 přistavěna gotická loď se sakristií. Oltář a kazatelna pocházejí ze
zatopených Dolních Kralovic.
Kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci se připomíná v roce 1184. Chrámová loď má čtvercový půdorys, k jejímu průčelí přiléhá hranolovitá
věž. K lodi na východní straně přiléhá gotický presbytář, který je delší
a vyšší než samotná loď kostela.
Kostel sv. Václava v Libouni z první poloviny 13. století má válcovitou loď s apsidou a hranolovitou věží na západní straně. V lodi a presbytáři je mnoho vnitřních maleb, k nejzajímavějším patří postavy světic
Kateřiny a Barbory z počátku 16. století. Kostel má úzký vztah k nedaleké hornické osadě Roudný a také k hradišti na Velkém Blaníku.
V Ratměřicích najdete na kraji zámeckého areálu původně románský
kostel sv. Havla, který byl do dnešní podoby přestavěn v 19. století.
V současné době je po celkové opravě.

Doprava
Do Louňovic pod Blaníkem přijedete autobusem od Benešova, Vlašimi,
Votic či Tábora, autem po silnici č. 125 od Vlašimi a Tábora nebo od Votic
a Čechtic (silnice č. 150).
Služby a aktivity
| informační centrum, veřejný internet a prodej tematických suvenýrů
| restaurace

Služby a aktivity
komentované prohlídky kostela sv. Václava v Libouni
– Zdeněk Otradovec, t: 724 443 784

Návštěvní doba
| infocentrum: 9.00–12.00 h, 12.30–15.30 h. denně kromě pondělí
a neděle, leden až březen zavřeno
| muzeum: v provozní době infocentra nebo kdykoliv po dohodě
s úřadem městyse

Návštěvní doba
celoročně, interiéry po předchozí dohodě

Kontakt
Infocentrum: t/f: 317 862 022, infopodbla@atlas.cz
Úřad městyse: t: 317 852 658, oulounovice@seznam.cz
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Kontakty do obcí
Pravonín
317 852 473
Kondrac
317 843 088
Načeradec
317 852 335
Libouň (obec Zvěstov) 317 833 225
Ratměřice
317 833 321

Poutní místa a sakrální památky

Poutní místa a sakrální památky

Boží hrob na františkánském hřbitově
ve Voticích

Kaple Utrpení Páně
a křížová cesta u Miličína

Věrnou kopii Božího hrobu jeruzalémského dala vystavět v letech 1685–
1688 sestra hraběte Ferdinanda Františka z Vrtby – Marie Františka, provdaná z Heisensteinu. Roku 1784 vznikl kolem stavby hřbitov, kde se
pohřbívalo až do roku 1814.
Vysoká a klenutá brána, kterou se vchází k Božímu hrobu, nese nahoře
ze žlutavého pískovce tesanou kartuši s dvojznakem hrabat Vrtbů (troje
parohy) a hrabat Heisensteinů (tři vrchy), kolem něhož se vine barokové listoví. Nad znakem drží dva andílci korunu hraběcí. V dolní části je
latinský nápis, jehož české znění je: „Marie Františka hraběnka z Heisensteinu, rozená hraběnka z Vrtby. 1685.“

Do výšky 698 metrů nad mořem se nad Miličínem tyčí vrch Kalvárie.
Na jejím vrcholu se nachází kaple Utrpení Páně z roku 1748, k níž vede
zrestaurovaná křížová cesta. Opodál se nachází skalní útvar nazývaný
pro svůj vzhled „Miličínský lev“, ke kterému se váže jedna z místních
pověstí. Až prý bude české zemi nejhůře, lev zařve, probudí vojsko svatého Václava, spící v nitru Blaníku, a to naši zemi zachrání.
Ke kapli i Miličínskému lvu vás z miličínského Hájkova náměstí dovede
Naučná stezka Čeňka Kraupnera, pojmenovaná na počest mecenáše,
bývalého starosty, zakladatele a předsedy místního okrašlovacího spolku.
Okružní naučná stezka střední náročnosti je dlouhá 5 km a obsahuje 8 informačních panelů, které představují historii a zajímavosti Miličína a jeho
blízkého okolí. Část stezky vede po křížové cestě se 14 zastaveními.

Služby a aktivity
Významné sakrální památky města Votice – kostel a klášter sv. Františka
z Assisi, Boží hrob, kostel sv. Václava a římskokatolickou faru si můžete
prohlédnout při procházce tzv. Vrtbovským okruhem. V informačním
centru si vyzvedněte letáček – průvodce s mapkou.

Doprava
Ke kapli Utrpení Páně dojdete po Naučné stezce Čeňka Kraupnera
z miličínského Hájkova náměstí.
Služby a aktivity
| Kostel Narození Panny Marie v Miličíně
| Naučná stezka Čeňka Kraupnera s osmi zastaveními

Kontakt
Informační centrum Votice
Komenského náměstí 177, Votice
t: 317 812 505
e: infocentrum@votice.cz
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Kontakt
www.milicin.cz
www.ceskasibir.cz/milicin/

info
Praha
Brno

www.blanik.net

i

INFOCENTRA V REGIONU
Vlašim
317 847 207
Votice
317 812 505
Zruč nad Sázavou 327 531 329
Louňovice p. Bl. 317 862 022

k dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu

Projekt propagace
Geoparku Kraj blanických rytířů
realizuje Český svaz ochránců přírody Vlašim společně s partnery:
městy Trhový Štěpánov, Vlašim, Votice a Zruč nad Sázavou,
městysy Čechtice, Křivsoudov, Louňovice pod Blaníkem,
Načeradec, Neustupov a Olbramovice, obcemi Hulice, Jankov,
Kamberk, Kondrac, Miličín, Pravonín, Ratměřice, Soutice, Veliš
a Zvěstov, Muzeem Podblanicka, Půjčovnou lodí SAMBA
a AOPK ČR – Správou CHKO Blaník.

Vydání této brožury ﬁnančně podpořil Středočeský kraj.

Vyrobeno v roce 2015 | foto: Jan Hocek, Martin Špoula, Petr Zapletal, Jana Beranová, Radek Fiala, Daniel Korol, Vít Švajcr, Štěpánka Richterová,
Pavel Jakubův a archiv Půjčovny lodí Samba | graﬁcká úprava: Viktor Puci

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

