Cyklotrasa
Po stopách blanických rytířů
Trasa Vám umožní navštívit nejkrásnější místa kolem Blaníku. Na trase
zastavení s legendami o rytířích
i odpočinková místa.

v okolí Čechtic

další zajímavosti
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Malý Blaník
Pod vrcholem stojí zřícenina poutní barokní
kaple sv. Máří Magdaleny z 18. stol. Ve zřícenině stavby roste mohutný památný smrk
ztepilý, zvaný „Velký mnich“, největší na Benešovsku.

Veliš

www.velis.cz

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

Zámek a park Vlašim
Navštívíte romantické stavby v unikátním
zámeckém parku nebo Muzeum Podblanicka s vyhlídkovou věží, zámeckým sklepením
i Podblanickou galerii ve Vlašimské bráně.

k dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu
paraZOO
paraZOO je unikátní expozicí volně žijících
živočichů České republiky na zahradě Podblanického ekocentra ve Vlašimi. Uvidíte zde
vydru, rysa, výry, krkavce, čápy, dravé ptáky
a řadu dalších zvířat.

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.

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.
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Naučná stezka „S rytířem na Blaník“
Interaktivní naučná stezka v délce 4 km začíná nad Kondrací Geologickou expozicí hornin Podblanicka. Dále následuje 13 zastavení
doplněných 17 dětskými (hravými) zastaveními. Na stezce, po které přejdete celou horu
Blaník, můžete navštívit i rozhlednu.

www.blanik.net

Veliš

Veliš – kostel sv. Josefa

Veliš
Jméno vesnice Veliš se objevuje poprvé v historických
pramenech v roce 1350, kdy byla zdejší farní osada zapsána
jako součást štěpánovského děkanátu. Od nejstarších dob byla
ves rozdělena mezi více vlastníků. Část patřila k vlašimskému
panství, jehož majitelé měli patronátní právo nad zdejším
kostelem sv. Josefa. Ve 14. století tak byl patronem zdejšího
kostela mimo jiné i pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. Část
Veliše byla v majetkovém držení drobné šlechty, která sídlila
v okolí, například v Nesperách či Ostrově.

Rod rytířů z Nesper, který v Nesperách vybudoval tvrz, jejíž
pozůstatky se dodnes zachovaly v základech barokního špýcharu
tvořícího dominantu této krásné vísky, odprodal své zdejší statky
včetně svých majetků ve Veliši na počátku 16. století rodu Chobotských
z Ostředka, který vlastnil také vsi Tehov a Chotýšany. Po vymření
rodu Chobotských v roce 1680 se v následujících desetiletích střídali
ve vlastnictví Nesper a Veliše různí šlechtičtí majitelé až do roku 1693.
Tehdy zdejší majetky zakoupil vlastník Vlašimi Helmhard Kryštof hrabě
z Weisenwolfu a připojil je k vlašimskému panství.

Náves ve Veliši

Jistě nejvýznamnější stavební památkou Veliše je kostel sv. Josefa.
Ten stojí na místě původního středověkého kostela, o jehož podobě
téměř nic nevíme. Svou dnešní podobu získal během rozsáhlé
přestavby, kterou iniciovala v sedmdesátých letech 18. století kněžna
Marie Josefa z Trautsonu, provdaná za tehdejšího majitele
vlašimského panství knížete z Auerspergu.

Tvrz v Nesperách

