Muzeum Soutice
v budově bývalého kontribučního
špýcharu z 18. stol. seznamuje s historií obce, expozice „S hlavním městem
za zády“ představuje cestu pitné vody
z přehradní nádrže Švihov (Želivka) až
do našich domovů.
| t: 605 443 473, 603 523 506

v okolí Hulic

další zajímavosti
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D1 exit 56

Brno

Hulice

www.blanik.net

Zámek a park Zruč nad Sázavou
dva prohlídkové okruhy, kde můžete vidět
renovované interiéry, vystoupit na zámeckou
věž nebo si prohlédnout výstavu v zámecké
galerii, naučná stezka v zámeckém parku.
| Infocentrum – t: 327 531 329
www.mesto-zruc.cz/turista-1/

Muzeum Štěpánovska
a židovský hřbitov v Trhovém Štěpánově
stálá expozice s ukázkou interiérů a předměty ze života našich předků. Historie židovského hřbitova sahá až do 15. století.
| t: 608 558 788, 317 851 145

Hulice

www.hulice.cz

Vodní dům
moderní návštěvnické středisko, otevřené od
března 2016 u hráze vodní nádrže Švihov,
představuje různé tváře vody. Průhled pod
vodní hladinu, interaktivní expozice, atrium
s vodními herními prvky na umělých tocích,
naučná stezka.
| ČSOP Vlašim, t: 317 845 169
t: 775 068 884 | www.vodni-dum.cz

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

Exkurze na hráz přehrady
komentované exkurze na hráz vodní nádrže
Švihov probíhají od března do listopadu.
| e: vodnidum@csop.cz
nutno objednat předem

Zámek a pivovar Kácov
Zámek – prohlídkový okruh, expozice historických radiopřijímačů, expozice historie
Kácovska, expozice historických motocyklů,
obrazová galerie, kavárna.
Pivovar – restaurace, ubytování, exkurze.
| Městys Kácov: t: 327 324 204
průvodce zámek: t: 601 346 039
| Pivovar Hubertus Kácov: t: 327 324 693
(exkurze). t: 327 324 692 (restaurace)

Projekt
geoparku Kraj blanických rytířů
realizuje Český svaz ochránců přírody Vlašim
ve spolupráci s partnerskými městy, obcemi a organizacemi:
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.

Vyrobeno v roce 2015 | text: Jana Špačková | foto: Vít Švajcr, Martin Špoula, Radek Fiala, Petra Hajská,
Karel Krkoška, archiv Pivovaru Hubertus Kácov | graﬁcká úprava: Viktor Puci

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

www.blanik.net

Hulice

Včelí svět

Náves

Hulice
Nedaleko hráze vodní nádrže Švihov, 14 kilometrů východně od Vlašimi, leží Hulice, obec s pohnutou nedávnou historií
i zcela současnou atraktivní turistickou nabídkou.
První písemná zmínka o Hulicích pochází z roku 1295. Svůj
název odvozují Hulice od osobního jména „Hula“, což byl místní
pasák, který zde nechal vykácet lesy a zřídil sídlo. Přilehlé obce
Švihov a Rýzmburk založila v 18. století Barbora Eliška z Věžník
a pojmenovala je po rodu, z něhož pocházela.
Historicky největšího rozmachu dosáhla obec v roce 1921.
Tehdy ji tvořilo pět osad – Hulice, Hrádek, Nesměřice, Rýzmburk a Švihov
s celkovým počtem 739 obyvatel
Pomník
padlým
(dnes jich zde žije kolem tří set). Ti
hrdinům
se živili převážně zemědělstvím,
jako zedníci a krejčí, dojíždějící za
prací, jako lesní dělníci nebo voroplavbou. Jistého věhlasu získal

švihovský mlýn, kde byla v letech 1906–1910 zřízena brusírna dutého
skla a kroužků ke stolnímu prádlu, které se vyvážely až do Přední Indie.
Výstavba dálnice a vodní nádrže
Do osudu Hulic a připojených obcí významně zasáhla výstavba
vodního díla Švihov v letech 1965 – 1975. Osada Švihov musela nové
přehradní nádrži ustoupit. Stejný osud byl naplánovaný i pro Hulice,
ale pro odpor místních se nakonec podařilo nalézt jiné řešení situace
a obec zůstala zachována.
Již v roce 1938 začalo budování další velké stavby, dálnice D1,
která dnes vede v těsné blízkosti obce. Během druhé světové války byly
práce přerušeny a pokračovaly až v roce 1972 podle nového projektu.
Z válečného období zůstalo v okolí Hulic několik nedokončených
a z části zatopených mostů.
Turistický ruch
Obcí prochází cyklotrasa č. 0004 z Vlašimi do Zruče nad Sázavou.
Z drobných památek zaujme kaplička a zvonička v Rýzmburku,
památník padlým ve světových válkách a kříž nad rybníkem v Hulicích.
Turistickým lákadlem je Včelí svět – interaktivní expozice ze života
včelstva v budově bývalé školy v Hulicích. Expozice je co do svého
obsahu a rozsahu jediným obdobným projektem ve střední Evropě –
návštěvníci se mohou projít velkým včelím úlem s obřími plástvemi, na

t: 724 867 158, www.vcelisvet.cz
otevírací doba

Kaplička a zvonička v Rýzmburku

dotykových monitorech si prohlédnout anatomii včely, zahrát si kvíz
ze života včel anebo si pustit zvuky úlu. Kromě prohlídky si tu můžete
zakoupit i včelí produkty nebo včelařskou literaturu. K opakované
návštěvě zve Včelí svět nejrůznějšími nápaditými akcemi, pořádanými
během roku.
Dalším turistickým lákadlem je Vodní dům, otevřený na jaře roku
2016 u hráze vodní nádrže Švihov. Tématem interaktivní expozice
jsou různé tváře vody – nenahraditelné suroviny, která si zaslouží naši
pozornost a ochranu.
O společenské, kulturní a sportovní vyžití se dále starají místní
spolky – hasiči, myslivci, rybáři a tělocvičná jednota a také školka.

duben–září: út–pá 10–16, so–ne 10–17
říjen: víkendy a státní svátky 10–16
listopad–březen: pro skupiny po předchozí
telefonické dohodě

