Vyhlídková věž Václavka
Vyhlídka se nachází ve výšce 35 metrů
ve věži kostela sv. Václava ve Voticích.
Ve věži je umístěna expozice malíře
a graﬁka Vladislava Kasky.
www.mkcvotice.cz

Miličínský lev
Skalní útvar na hoře Kalvárii tvarem připomíná
zkamenělého krále zvířat. Podle pověsti probudí svým řevem blanické rytíře, až bude české
zemi nejhůře. Z Hájkova náměstí v Miličíně
k němu vede naučná stezka.
www.milicin.eu

Praha
Brno

Heﬁmaniãky

www.blanik.net

Heřmaničky

Heřmaničky

www.hermanicky.cz

Připravili jsme pro vás další informační materiály:
PP Suchdolský rybník
Poblíž Sudoměřic, na trase po červené turistické značce mezi Meznem a borotínským hradem, leží přírodní památka Suchdolský rybník.
Zahrnuje oblast rybníka Suchdol a okolních
lesů nedaleko Sudoměřic u Tábora. Žije zde
silně ohrožený čolek velký.

K dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu.
Zřícenina tvrze Kouty
Zřícenina bývalé vodní tvrze z poloviny
14. století, opuštěná o tři sta let později. Z bývalé tvrze zbyl náznak zdiva obytné budovy
s otvory pro okna v přízemí a v prvním patře.
www.smilkov.cz

Monínec
Skiareál a celoroční rekreační areál s hotelem,
restaurací, wellness, koupalištěm a bohatým
sportovním vyžitím.
www.moninec.cz

Turistická destinace Kraj blanických rytířů
leží na území národního geoparku Kraj blanických rytířů.
Kraj blanických rytířů najdete
jen hodinu cesty jihovýchodně od Prahy.
Navštivte bájnou horu Blaník, zámky a parky Vlašim
a Zruč nad Sázavou, bojiště Jankov 1645
a mnoho zajímavých expozic. Užijte si neporušenou českou
krajinu pěšky, na kole, s celou rodinou.

Vyrobeno v roce 2019 | foto: Jana Špačková, Miroslav Brdek, Antonín Kříž, Monínec s.r.o. | graﬁcká úprava: Viktor Puci

Klášter Votice
V bývalém františkánském klášteře naleznete Galerii sv. Františka, Vlastivědné
muzeum, expozici o kolektivizaci na
Voticku, stálou výstavu historických kočárků a panenek, bitvy u Jankova a další. Součástí klášterního areálu je kopie
Božího hrobu.
www.mkcvotice.cz

v okolí Heřmaniček

další zajímavosti

www.blanik.net

Nádražní budova v Heřmaničkách

Chalupa ve Velkých Heřmanicích

Kaplička v Křenovičkách

Heřmaničky

Lidová architektura

Drobné sakrální památky

Obec leží na železnici mezi Benešovem a Táborem. Výpravní budova v lehce empírovém stylu pochází z roku 1870 a odpovídá
původnímu vzhledu stanic na tzv. Dráze císaře Františka Josefa.
Obec tvoří 14 osad a četné roztroušené samoty s půvabnými názvy – Heřmaničky, Arnoštovice, Velké Heřmanice, Čišťovice, Jíví,
Jiříkovec, Karasova Lhota, Loudilka, Jestřebice, Durdice, Peklo,
Dědkov, Křenovičky, Drahnov.
Nejstarší z osad jsou Arnoštovice. Podle pověsti vděčí za svůj
vznik prvnímu pražskému arcibiskupovi Arnoštu
z Pardubic, kterého ve zdejších lesích přepadli lupiči.
Arcibiskup vyvázl a na místě události nechal postavit
kostel. Osada, která vznikla kolem něj, dostala jméno Arnoštovice. Ve skutečnosti pochází kostel už
z poloviny 13. století.

V osadách se nachází hned několik hodnotných staveb lidové architektury:

Na území obce si můžete prohlédnout asi třicet drobných sakrálních
památek. Jde o kapličky, křížky a pomníčky. Ze 17. století pochází trojhranná kaplička v Křenovičkách s oltářem sv. Anny a čtrnácti obrázky
křížové cesty. Výklenková kaplička se zvoničkou v Dědkově je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Najdeme ji na mapách z roku 1720.
Původně mariánská kaplička u křižovatky v Heřmaničkách byla postavena před rokem 1840. Kaplička u Karasovy Lhoty stojí od roku 1889,
na návsi ve Velkých Heřmanicích od roku 1923. Kapličku v Durdicích
postavili osadníci v roce 1934.

Kostel sv. Šimona Judy v Arnoštovicích

| V Karasově Lhotě stojí jeden z nejstarších datovaných špýcharů v jižních,
jihozápadních a středních Čechách – pochází z roku 1688.
| Dvě stě let starou dřevěnou chalupu si můžete prohlédnout v Jestřebicích.
| Z roku 1823 pochází dřevěná
chalupa na návsi ve Velkých
Heřmanicích.

Obytné stavení v Čišťovicích

| Dřevěné obytné stavení se špýchárkem najdete v Čišťovicích.
| Další stavby lidové architektury
z Jíví (dřevěnka z roku 1748)
a Arnoštovic (roubené obytné
stavení z roku 1793) si můžete
prohlédnout zrekonstruované ve
Skanzenu Vysoký Chlumec.
| Polygonální stodola z Durdic, pocházející z roku 1648, stojí v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.

Služby v obci
| V bývalém mlýně Na Podskále pod Arnoštovicemi zakoupíte ovčí
a kravské produkty.
Farma na Podskále | Heřmaničky 66 | t: 737 803 462
| V obci funguje obchod s potravinami, Heřmaničky 63
| Občerstvit a ubytovat se můžete v Hostinci u Suchomelů
Heřmaničky 19 | t: 601 549 309
| Ubytování a občerstvení nabízí Hospoda a Penzion u Orfa
Heřmaničky 25 | t: 602 471 396 | www.ubytovaniuorfa.cz

Foglarův tábor na „Bobří řece“
Pamětní kámen připomíná uskutečnění dvou letních táborů oddílu
Pražská Dvojka, které v údolí proběhly v letech 1929 a 1930. Zážitky
z těchto táborů popsal spisovatel Jaroslav Foglar v knihách „Hoši od
Bobří řeky“ a „Tábor smůly“.
Pamětní kámen byl osazen
v roce 2012 a je umístěn
před začátkem lesa u cesty
mezi osadou Peklo a rybníkem Velký Mastník na
levém břehu potoka
Mastník.
Pamětní kámen
u osady Peklo

