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, Vodácké muzeum a další expozice. Zámeckým parkem
vás provede naučná stezka.
Infocentrum Zruč nad Sázavou:
t: 327 531 329 | www.zamek-zruc.cz

Vodní nádrž Švihov (Želivka)
Deset kilometrů od Trhového Štěpánova se
na řece Želivce rozkládá 1 460 hektarová vodní nádrž. Zásobuje pitnou vodou Prahu a další
středočeská města. Voda ze Želivky je do Prahy
přiváděna 51 kilometrů dlouhým tunelem. Vybudování přehrady si vynutilo zatopení starých
Dolních Kralovic a několika dalších vesnic.

Vodní dům
Mezi obcemi Hulice a Nesměřice, v sousedství
hráze vodní nádrže Švihov a úpravny vody, je
od jara 2016 otevřeno návštěvnické středisko
Vodní dům. Interaktivní expozice seznamuje
s vodním mikrosvětem, podvodním makrosvětem, mokřadním životem a pitnou vodou a jejím
koloběhem. Objednat si můžete prohlídku hráze
přehrady s průvodcem. | www.vodni-dum.cz

Včelí svět v Hulicích
Unikátní interaktivní včelařská expozice je umístěna v budově bývalé školy. Seznamuje se životem včelstva ve všech jeho aspektech. Včelí svět
pořádá též tematické akce. www.vcelisvet.cz
Muzeum v Souticích
Muzeum se nachází v bývalém kontribučním
špýcharu z 18. století. Je zde instalovaná expozice S hlavním městem za zády, dále expozice
rybářská, hasičská, ze života našich předků, expozice o osudu soutického zámku a koutek věnovaný spisovateli Vojtěchu Zamarovskému.
http://muzeum.soutice.cz
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Připravili jsme pro vás další informační materiály:

K dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu.
Turistická destinace Kraj blanických rytířů
se z velké části rozkládá
na území národního geoparku Kraj blanických rytířů.
Mýty opředená hora Velký Blaník,
která dala turistické destinaci i geoparku jméno,
se stala jedním z českých národních symbolů,
nejnavštěvovanějším cílem destinace
a zároveň srdcem Chráněné krajinné oblasti Blaník.

Vydal Kraj blanických rytířů, z.s. v roce 2019 | text: Jana Špačková | foto: Jan Hocek, Josef Korn, Petr Křepela, Vít Švajcr,
Radek Fiala, Kateřina Zemanová, archiv města Trhový Štěpánov | graﬁcká úprava: Viktor Puci

Cyklostezka pro vozíčkáře
Od roku 2015 slouží nejen vozíčkářům
cyklostezka na trase Trhový Štěpánov–
Rehabilitační ústav Kladruby–Tehov.
Podél více než čtyřkilometrové cyklostezky jsou instalovány lavičky, mapy
a informační tabule uzpůsobené tak,
aby byly dosažitelné i pro turisty na invalidním vozíku.

v Trhovém Štěpánově a okolí

další zajímavosti

www.blanik.net

Muzeum Štěpánovska

kostel sv. Bartoloměje

Muzeum Štěpánovska
V jedné z nejstarších budov ve městě, v domě č. p. 62, jehož historie sahá
až na přelom 16. a 17. století, tedy do doby, kdy byli majiteli panství Holičtí
ze Šternberka, sídlí od roku 2004 Muzeum Štěpánovska. Stálé expozice
jsou věnovány historii Štěpánovska a užitkovým předmětům denní potřeby z doby minulé. Zhruba čtyřikrát do roka muzeum připravuje tematické
výstavy. Prohlédnout si můžete Galerii Jana Tříšky, malíře a místního rodáka, pohřbeného na zdejším hřbitově. Městu věnoval soubor svých děl.
V budově naleznete informační bod s možností připojení k internetu či
využití počítače.
Židovský hřbitov

Trhový Štěpánov
Založení města spadá se vší pravděpodobností před
rok 995, jde tedy o jedno z nejstarších sídel v kraji.
Pražský biskup Tobiáš z Bechyně roku 1290 povýšil
osadu na město. K jeho rozkvětu přispěl obchod
a naleziště zlata (těžba do roku 1390).
V roce 1741 vypukl ve Štěpánově požár. Popelem
lehl i zámek, na nějž upomínají zbytky zdí a kámen ze
zámecké brány zazděný ve zdi domu č. p. 26 naproti obecnímu úřadu.
Nejvýznamnější architektonickou památkou je kostel sv. Bartoloměje
ze 13. století. Neogotickou podobu získal koncem 19. století. Kolem
kostela zachovalá hradba a barokní hřbitovní brána, v triumfálním oblouku gotická malba.
Počátky židovského hřbitova sahají do první poloviny 15. století,
nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1711. Hřbitov byl používán
do roku 1943. Po roce 1969 sem byla přemístěna část náhrobků ze
zrušeného a zatopeného hřbitova v Dolních Kralovicích. V 80. letech
20. století byl hřbitov restaurován. Jde o jedinou dochovanou památku
na židovskou komunitu v Trhovém Štěpánově.

Otevírací doba:
Po–Pá: 9–11:30, 13–15 h.
V ostatní dny nebo hodiny je možné si objednat prohlídku:
t: 602 645 327, e: spolkovydum.ts@gmail.com

Galerie Jana Tříšky

služby
Ve městě naleznete:
| knihovnu s možností veřejného internetu
| víceúčelové hřiště u základní školy
rezervace na t: 725 021 705
| Spolkový dům a Muzeum Štěpánovska
možnost pronájmu – t: 602 645 327, e: spolkovydum.ts@gmail.com
| ambulantní zdravotní středisko | pobočku České pošty | nákupní
středisko | obchody a další služby
Občerstvení:
| Krčma Pod pasekou
Občerstvení a ubytování:
| Hotel Rabbit – t: 602 500 107, www.ubytovanirabbit.cz
| Penzion a restaurace Nad Zámeckou zdí – t: 777 553 002
www.nadzameckouzdi.cz | v nabídce i půjčení kol a golfový simulátor

víceúčelové hřiště u základní školy

