Klášter sv. Františka z Assisi
ve Voticích
Při děsivých historických událostech hledali obyvatelé útočiště
v místním klášteře. V nově zrekonstruovaných prostorách vzniká expozice JANKOW 1645 věnovaná
dětem a regionu.

Kaple sv. Marka
Z místa dnes již zaniklé kaple
sv. Marka na návrší mezi obcemi
Broumovice a Vlčkovice vznikaly
dobové mědirytiny, které si můžete prohlédnout na nedalekém
hradě Český Šternberk nebo na
www.30letavalka.eu. Také nyní se
Vám z tohoto místa otevře nádherný výhled na prostor celého bojiště.
Bedřichovice
Tragické historické události v krajině připomíná řada kapliček a křížů.
U kostela sv. Vavřince v Bedřichovicích je umístěna pamětní deska
vojákům padlým v předvečer bitvy.

Podrobnější informace
Detailní informace o bitvě u Jankova se dozvíte
v nově vydané publikaci
JANKOW 1645,
na internetových stránkách
www.30letavalka.eu a www.jankow1645.eu
a z dalších tematických letáků.
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Infocentrum Mikroregionu Džbány
Komenského náměstí 177, 259 01 Votice
t: +420 317 812 505
e: infocentrum@votice.cz

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

k dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu
Projekt Geopark Kraj blanických rytířů realizuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim,
který dlouhodobě pečuje o přírodní a kulturní dědictví regionu.

Na projektu spolupracují města Trhový Štěpánov, Vlašim, Votice, Zruč
nad Sázavou, městysy Čechtice, Křivsoudov, Louňovice pod Blaníkem,
Načeradec, Neustupov, Olbramovice a obce Hulice, Jankov, Kamberk,
Kondrac, Miličín, Pravonín, Ratměřice, Veliš a Zvěstov,
Farma Krišnův dvůr, Muzeum Podblanicka a Správa CHKO Blaník.

Vyrobeno v roce 2015 | text: Lucie Krubnerová | foto: archiv Posázaví o.p.s., archiv obcí, Martin Špoula

Pamětní síň bitvy
v Jankově
V budově bývalé školy na
jankovském náměstí č. p. 10
můžete navštívit pamětní síň
bitvy u Jankova. Prohlédnout
si můžete nákresy, mapky,
dělové koule, dobové rytiny
a mnoho dalšího.
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Naučná stezka Po stopách bitvy u Jankova
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Naučná stezka sedláka Oneše v Ratměřicích
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Bitva u Jankova (6. března 1645) byla nejkrvavější bitvou třicetileté
války v Českých zemích. V rámci dlouholetého konﬂiktu se v krajině
kolem středočeského Jankova střetla švédská armáda (se znakem lva)
a císařská armáda (s orlicí v korouhvi).
Bitva byla krátká, trvala pouhý den. Na malém prostoru se v mrazivou
březnovou postní neděli střetlo přes 30 tisíc vojáků a 20 tisíc koní.
Místní obyvatelé byli vražděni, vesnice drancovány a vypalovány.
Celkově v boji a na následky zranění zemřelo 7 500 lidí. Okolí Jankova
následky bojů a plenění zpustlo natolik, že trvalo několik desetiletí,
než se příroda a lidé z následků bitvy alespoň částečně vzpamatovali.
Dlouhá léta se zachovalo lidové rčení „pusto jako u Jankova“.
Švédská vojska vedená generálem Lennartem Torstenssonem
u Jankova porazila císařské oddíly. Polní maršálek Melchior Hatzfeld
na znamení své porážky odevzdal svůj kord jako symbol kapitulace
na místě, které připomíná památník bitvy na Habrovce. Další
z významných osobností, pro které byla bitva osudnou, byl polní
maršálek Johann Götz. Dodnes se říká, dopadl jako Götz (Kec)
u Jankova. Bitva znamenala zásadní zlom v celé válce a přispěla
k uzavření evropského Vestfálského míru (1648).
V roce 2015 uplynulo 370 let od těchto událostí. Každoročně se většinou
druhou červnovou sobotu koná vzpomínkový pochod „Po stopách
bitvy u Jankova“ s komentovanými vstupy a doprovodným
programem. Na výběr jsou kratší i delší pěší trasy a značená cyklotrasa.
Přijměte naše pozvání k putování bojištěm JANKOW 1645.
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Naučná stezka sedláka Oneše v Ratměřicích

| Délka stezky: 9 km, 14 km
| Počet zastavení: 14
| Začátek trasy: Jankov, náměstí

| Délka stezky: 3 km
| Počet zastavení: 10
| Začátek trasy: Ratměřice, náves

Naučná okružní trasa Vás provede krajem bitvy u Jankova a seznámí
Vás s klíčovými událostmi a místy spojenými s bojištěm. Trasa se dá
absolvovat v rámci dvou samostatných 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.

Nenáročná stezka vás originální formou seznámí s příběhem sedláka
Oneše a s nelehkým životem místních obyvatel v době třicetileté války.
Naučné panely formou komiksového příběhu jsou doplněné interaktivními zastaveními pro děti. Během vycházky nezapomeňte navštívit
hasičské muzeum, ratměřický zámek a park. V něm nepřehlédněte dva
sekvojovce obrovské – největší stromy svého druhu v České republice
s obvodem kmene 5 metrů a výškou kolem 45 metrů.

Trasy jsou vhodné pro pěší a horská kola.
Úsek z jankovského náměstí k mohyle (1,5 km) je bezbariérový.

Trasa je vhodná pro pěší a horská kola.

