Včelí svět v Hulicích
unikátní interaktivní včelařská expozice vás hravým způsobem pomocí moderních technologií seznámí s životem
včel. V zážitkové dílně si můžete vlastnoručně vyrobit výrobky ze včelích
produktů.
| t: 724 867 158, www.vcelisvet.cz

v okolí Soutic

další zajímavosti

Praha
D1 exit 56

Brno

Soutice

www.blanik.net

Vodní dům
moderní návštěvnické středisko, otevřené
od března 2016 u hráze vodní nádrže Švihov,
představuje různé tváře vody. Průhled pod
vodní hladinu, interaktivní expozice, naučná
stezka, exkurze na hráz přehrady.
| t: 775 068 884, www.vodni-dum.cz

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

Soutice

www.soutice.cz

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/

k dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu
paraZOO – trochu jiná ZOO
expozice Záchranné stanice pro živočichy
ČSOP Vlašim. Uvidíte zde vydry, rysa, výry,
krkavce, čápy, volavky, dravce a řadu dalších
zvířat.
| ČSOP Vlašim – t: 317 845 169
www.parazoo.cz
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, Petr Křepela, Radek Fiala, Petra Hajská,
archiv Pivovaru Hubertus Kácov | graﬁcká úprava: Viktor Puci

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

www.blanik.net

Soutice

Muzeum tradic

budova obecního úřadu

Soutice
Soutice jsou starobylá obec na romantickém soutoku řek
Želivky a Sázavy. Kromě něj se může pochlubit celou řadou
drobných sakrálních památek, zajímavým kostelem a zejména
Muzeem tradic v bývalém špýcharu. Tato malebná vesnička
ovlivnila nejednoho umělce, inspirujte se i vy.
Z historie Soutic
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295, ačkoli
místo soutoku řek bylo osídleno již dříve. Název Soutic pochází
ze slova soutěska. Znak obce s černým orlím křídlem se zlatým
pazourem v červeném poli vychází z erbu Čábelických ze Soutic,
kteří zde žili ve 14. století. K nejstarším památkám obce patří původně románsko-gotický kostel svatého Jakuba staršího,
který je poprvé zmiňován v roce 1363. V Souticích se od roku
1385 připomínají dvě tvrze, které v poslední dekádě 15. století
obě zpustly.

expozice muzea

Osudy soutického zámku

Muzeum nabízí pohled do historie obce

Na místě nynějšího zámku nechal vystavět sídlo Zdeněk
Lukavecký z Lukavce. Významným majitelem Soutic byl Josef František
Puteáni, který na zdejším zámku založil roku 1780 školu pro výcvik
hospodářských úředníků. V 19. století rod Zahnů zámek přestavěl
a upravil park v anglickém stylu, obnovil kostel, a postavil kapli Panny
Marie u Černýše. Z novodobých majitelů stojí za zmínku Bohumil
Mařík, za nímž dojížděla na zámek do Soutic operní pěvkyně Ema
Destinnová. V padesátých letech minulého století byl zámek přeměněn
na školu, později sloužil jako archiv. Dnes je veřejnosti nepřístupný.
Malebná krajina neunikla pozornosti řady umělců – učitele a skladatele duchovní hudby Františka Kadlečka nebo skladatele Huříka,
který napsal pro Soutice „Soutickou polku“. Z literátů inspirovaly Soutice Otu Pavla, Václava Vlčka nebo Vojtěcha Zamarovského, který je
pochován na místním hřbitově. V roce 1966 se na Kopečkách u řeky
Želivky natáčel ﬁlm „Dědeček Kylián a já“.

Muzeum tradic v Souticích, které se nachází v budově bývalého
kontribučního špýcharu z 18. století, nabízí hned několik expozic –
z historie obce, „S hlavním městem za zády“, ale i fotograﬁe z výstavby
přehrady. Prohlédnout si můžete oblečení našich předků a zemědělské
náčiní, fotograﬁe soutického zámku, školy a osobností obce. Právě
za zdařilou rekonstrukci špýcharu na vesnické muzeum získala obec
prestižní ocenění krajské soutěže Vesnice roku 2014 – Zlatou cihlu za
příkladnou stavbu venkova.
Kromě samotných Soutic patří k obci části Černýš, Kalná, chatová
osada Borka a chatová osada Rafanda.
Služby
Muzeum nabízí nejen možnost prohlídek – návštěva je možná
celoročně, kdykoli po předchozí domluvě na tel. čísle 603 523 506
– ale pořádá také nejrůznější výstavy a tvoření pro děti a dospělé.
O jejich konání obec informuje na webových stránkách www.soutice.
cz. V muzeu, na obecním úřadě i na Poště Partner lze zakoupit turistické
suvenýry. V obci se nachází také:
| pobočka České pošty Partner
| prodejna
| Hospůdka Ve škole
| Restaurace U Petrů.
Kudy k nám

Kouzelným a hojně navštěvovaným místem je soutok Želivky a Sázavy,
který bývá po právu označován jako jeden z nejhezčích a nejromantičtějších
soutoků na území naší republiky. V pískovně u Soutic je možno si prohlédnout
odkryté sedimenty řeky Želivky uložené v dobách ledových.

Soutice najdete nedaleko Zruče nad Sázavou, při sjezdu z dálnice
D1 na 56. kilometru. Nejlépe zaparkujete přímo na návsi naproti
kostelu.

