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Návštěvnická centra

1.

a interaktivní expozice

Vodní dům

3.

Návštěvnické středisko Evropsky významné lokality Želivka najdete v blízkosti
hráze vodní nádrže Švihov (Želivka). Představí vám vodu jako životní prostředí
rostlin a živočichů a vodu jako pro člověka nenahraditelný zdroj.
Expozice vás zavede do vodního mikrosvěta, pod hladinu vody i na břeh řeky.
Ukáže vám, jak vzniká pitná voda, budete žasnout nad nekonečnou cestou
vody a vezme vás i na výlet do historie. Expozice v atriu Vodního domu osloví
hravou stránku vaší osobnosti. Umělé vodní toky můžete ovládat pomocí
čerpadel, pump, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků.
Průvodci z Vodního domu nabízejí také komentovanou prohlídku hráze vodní
nádrže – více na straně 26.

Návštěvnické středisko Dům přírody Blaníku najdete na úpatí Velkého Blaníku
u Kondrace. Zde můžete zhlédnout expozici věnovanou přírodě geoparku
Kraj blanických rytířů a legendě o blanických rytířích i venkovní geologickou
expozici nebo si koupit suvenýr, regionální výrobky a literaturu. Dětem jsou
věnovány vnitřní i venkovní hravé prvky a kvízy.
Na Dům přírody Blaníku navazuje naučná stezka „S rytířem na Blaník“, která
vede přes vrchol Velkého Blaníku do Louňovic pod Blaníkem.
Kontakt
Dům přírody Blaníku, Krasovice 19
t: 731 538 008
www.dumprirody.cz

Kontakt
Vodní dům, Hulice 118 | t: 603 144 743, 775 068 884 | www.vodni-dum.cz

2.

Včelí svět v Hulicích

4.

Unikátní interaktivní expozici naleznete v budově bývalé školy v Hulicích.
Hravým způsobem představuje život včelstva. Lidé se mohou projít velkým
včelím úlem s obřími plástvemi, na dotykových monitorech si prohlédnout
anatomii včely, zahrát si kvíz ze života včel anebo si pustit zvuky úlu. Ve
venkovní části je umístěn domek pro včely samotářky, živé včelí úly i včelařské
rostliny.
Součástí objektu je zážitková dílna, ve které si můžete vyrobit výrobky ze
včelích produktů. Expozice je určena jak nejširší veřejnosti, tak školám
k doplnění jejich výuky.
Kontakt
Včelí svět, Hulice 55 | t: 724 867 158 | www.vcelisvet.cz

Dům přírody Blaníku

Expozice Příběh řeky Sázavy

V budově středověkého špýcharu v areálu zámku najdete netradiční expozici
o řece Sázavě a jejích lidech. Příběhy devíti lidí z minulosti ilustrují nejrůznější
funkce řeky od zdroje potravy, dopravní cestu až po rekreaci nebo vypouštění
odpadu. Díky sluchátkům a audionahrávkám si poslechnete jejich vzkazy
z hlubin času. Postavy v životní velikosti i jejich prostředí jsou zajímavě
výtvarně zpracovány v „komiksovém“ stylu. Pro zopakování vám na závěr
prohlídky průvodkyně pustí krátký originální kreslený ﬁlm.
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Kontakt
Infocentrum Zruč nad Sázavou, Zámek 1
t: 327 531 329
www.zamek-zruc.cz

Příroda

5.

paraZOO

ParaZOO je unikátní expozicí volně žijících živočichů České republiky. Uvidíte
zde vydry, kočky divoké, výry, krkavce, čápy, volavky, dravce, sovy a řadu
dalších zvířat, která byla přijata do záchranné stanice, ale pro trvalé následky
zranění již nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody.
paraZOO se nachází v zahradě Podblanického ekocentra ve Vlašimi. Jeho
součástí je expozice ptačích budek a uměle vytvořených úkrytů pro živočichy
vhodných k oživení zahrad, ptačích siluet či expozce nástrah číhajících na
živočichy v přírodě. Návštěvníky zaujme prosklené vydrárium s podhledem
pod vodní hladinu, dendrofon a herní prvky pro děti.

7.

Vrch Velký Blaník, který ční nad okolní krajinu do výšky 638 m n. m., je
centrem Chráněné krajinné oblasti Blaník. Na jeho vrcholu se rozprostírá
stejnojmenná přírodní rezervace, díky které jsou chráněny zdejší věkovité
bučiny, a od roku 1941 zde stojí rozhledna ve tvaru husitské hlásky.
Své putování začněte návštěvou Domu přírody Blaníku u Kondrace, na
který navazuje naučná stezka „S rytířem na Blaník“ s 13 informačními panely
a 17 hravými zastaveními pro děti. Stezka vás seznámí s přírodou a historií
Velkého Blaníku a legendami, se kterými je toto bájné míst svázáno. Stezka
měří celkem 4 km a vede přes vrchol Velkého Blaníku směrem k Louňovicím
pod Blaníkem.

Kontakt
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim
t: 317 845 169 | www.parazoo.cz

6.

Velký Blaník s naučnou stezkou

Motýlárium Votice
8.

Jedinečná expozice motýlů České republiky vznikla v areálu Ochrany fauny
ČR ve Voticích rekonstrukcí starých zahradnických skleníků. Motýlárium
představuje dva biotopy – stepní a mokřadní, kde mohou návštěvníci vidět
kolem 16 druhů našich motýlů a sledovat jejich vývojová stadia.
V areálu Ochrany fauny ČR můžete dále vidět expozici našich volně žijících
živočichů a pro děti jsou zde připraveny hrací prvky.
Kontakt
Areál Ochrany fauny ČR, Zámecká 804, Votice
t: 603 549 125
www.ochranafauny.cz
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Malý Blaník

Výchozím místem pro výlet na Malý Blaník je parkoviště mezi oběma Blaníky
nad Louňovicemi pod Blaníkem. Na vrcholu Malého Blaníku se nachází
romantická zřícenina poutní barokní kaple sv. Máří Magdalény. Uprostřed
obvodových zdí roste smrk zvaný „Velký mnich“ s obvodem 321 cm a výškou
34 metrů.
Vrcholová partie Malého Blaníku tvořená zachovalými lesy přirozené skladby
s převahou buku a četnými skalními výchozy je od roku 1992 chráněná jako
přírodní rezervace. Přes vrchol Malého Blaníku vede naučná stezka, která vás
seznámí s ﬂórou a faunou, geologickou stavbou a historií okolního území.

Příroda

Hrady a zámky

11.
9.

Přírodní park Džbány-Žebrák

Zámek a park Vlašim

Vlašimský zámek stojí na místě původního hradu vystavěného na ostrohu
nad řekou Blanicí na počátku 14. století rodem Janoviců. U zámku je
návštěvníkům přístupný přírodně krajinářský park o rozloze 75 ha. Byl založen koncem 18. století a proslul parkovou architekturou inspirovanou
antikou, gotikou či orientem.

Ideálním výchozím místem pro vaše putování jsou Olbramovice, kde můžete
navštívit kostel Všech svatých, který se dodnes pyšní románskou věží.
Od nádraží v Olbramovicích vás turistická značka zavede do kouzelné krajiny,
které dominuje svými 688 metry nad mořem vrchol Džbány a o zhruba sto
metrů nižší, zalesněný vrchol Žebrák. Nejlepší vyhlídka se vám otevře cestou
z Kališťských luk na vrchol Džbány. Na okraji osady Kaliště roste mohutný
památný buk, který je jedním z nejstarších stromů svého druhu ve středních
Čechách. Území přírodního parku je velmi rozmanité, díky čemuž se stalo
domovem chráněných druhů rostlin a živočichů. Přírodní rezervace Podhrázský
rybník je důležitou zastávkou tažného vodního a bahenního ptactva.

Služby a aktivity
| zámek – Muzeum Podblanicka
(expozice, vyhlídka ze zámecké věže, zámecké sklepení)
| infocentrum na nádvoří zámku
(informace a letáky, přístup na internet, dva prohlídkové okruhy –
zámeckým parkem a historickým centrem města)
| Podblanická galerie ve Vlašimské bráně
(expozice děl výtvarníků z Podblanicka)
| romantické stavby v parku:
Čínský pavilon, Starý hrad a tři zámecké brány
| naučná stezka parkem se třemi altány a hravými prvky pro děti
| zážitkové stezky ke koupadlu a Samsonovi
| restaurace U blanických rytířů ve sklepení zámku
| restaurace Domašínská brána
| občerstvení Znosimská brána
Kontakt
Podblanické infocentrum, Zámek 4, Vlašim
t/f: 317 847 207
www.vlasimskypark.cz

10.

Zámecký park Ratměřice

Ratměřický zámek byl založen na počátku 18. století a dnešní novorenesanční
podobu získal za vlastnictví Chotků, kteří jej koupili v polovině 19. století
a zároveň založili zámecký park. Z té doby se zachovaly i nejpozoruhodnější
stromy tohoto parku – dva sekvojovce obrovské, které s výškou přes
42 metrů a obvodem 5 metrů patří mezi největší v Čechách. V zámku se dnes
nachází hotel. Zámecký park a restaurace jsou přístupné veřejnosti. Součástí
zámeckého areálu je původně románský kostel sv. Havla.
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Hrady a zámky

12.

Zámek a park Zruč nad Sázavou

13.

První dochovaná písemná zmínka o Zruči nad Sázavou pochází z roku
1328, je však zcela jisté, že nejstarší osídlení je mnohem starší. Do jeho
historie se zapsalo několik významných rodů – za zmínku stojí především
Schebkové, kteří provedli přestavbu zručského zámku do dnešní podoby
– architektonický klenot pozdního romantismu. Od roku 2003 je zámek
ve vlastnictví města.

Zámek a park Vrchotovy Janovice

Původně kamenná gotická tvrz pánů z Janovic, chráněná vodním příkopem,
se postupně proměnila v renesanční zámek, který se stal v 17. a 18. století
hlavním sídlem votické větve hrabat z Vrtby. K poslední velké přestavbě došlo
v polovině 19. století, kdy nabyl zámek své současné, novogotické podoby.
Zámek spravuje Národní muzeum. Můžete navštívit stálé expozice Společnost
v Čechách 19. století, Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice a České zvonařství.
Současnou podobu zámeckému parku vtiskla poslední šlechtická majitelka
zámku – baronka Sidonie Nádherná z Borutína.

Služby a aktivity:
| prohlídka zámku v rámci dvou prohlídkových okruhů
| infocentrum v zámeckém areálu (informace, letáky a publikace, průvodcovská služba)
| Muzeum vodáctví v Čechách
| expozice Příběh řeky Sázavy
| Království panenek a medvídků (expozice historických hraček)
| Muzeum Od verpánku k Baťovi (expozice historie obuvnictví)
| Kolowratská věž s expozicí středověkých zbraní a vyhlídkou do okolí
zámku
| zábavně naučná stezka zručským zámeckým parkem se 14 zastaveními a hravými prvky a úkoly pro děti
| stezka rytíře Miloty z Kolowrat s 10 stanovišti pro děti stylizovaná
v duchu výchovy mladých rytířů

Kontakt
Zámek Vrchotovy Janovice
t: 317 835 181, 778 503 800 | www.nm.cz

Kontakt
Infocentrum Zruč nad Sázavou, Zámek 1
t: 327 531 329 | www.zamek-zruc.cz

14.

Zámecký park v Odlochovicích

První zámecká budova byla v Odlochovicích vybudovaná na konci 18. století
za vlastnictví Rombaldů. Dnešní novorenesanční podobu získal zámek na
sklonku 19. století, nejstarší stavbou dochovanou do současnosti je však kaple
sv. Jana Nepomuckého z roku 1737.
Od padesátých let minulého století zámek slouží k sociálním účelům,
v současnosti zde sídlí Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice
zaměřené na poskytování služeb pro sociální začlenění osob s mentálním
postižením nebo poruchami vývoje. Park je celoročně přístupný a navštívit
můžete zámeckou kavárnu.
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Kontakt
ICSS Odlochovice, Odlochovice 1 | t/f: 317 833 201 | www.ror.cz

Zážitky a zábava

15.

Vodácké výlety po Sázavě

17.

Sázava je oblíbeným cílem trampů a vodáků již od počátků trampingu a jízda
na lodi po Sázavě je dodnes romantickým zážitkem. Je oblíbená začátečníky
pro své klidné úseky i zkušenými vodáky, kteří vyhledávají její peřejnaté části.
Vodáci a trampové ji odedávna nazývají Zlatou řekou pro barvu její vody,
která je způsobena odnášením jílovitých částic.
Po Sázavě můžete plout jeden den i déle než týden. Většina jezů na Sázavě je
za běžného stavu vody sjízdná.

Geocaching

Poklady nemusí být jen zlaté nebo stříbrné. Mnohem cennějším pokladem
je příroda. Vydejte se pátrat po Lesních pokladech blanických rytířů. Když
objevíte všech 13 lesních pokladů a zjistíte heslo, můžete si v ekoobchůdku
Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim vyzvednout odměnu.
K tomu, abyste si užili hru Kamenné poklady blanických rytířů, nemusíte být
vystudovaným geologem. Kamenné poklady vás provedou po 18 zajímavých
geologických lokalitách geoparku Kraj blanických rytířů.
Nebezpečí, která číhají na volně žijící živočichy ve městech vám představí série
Zvířecí pastičky. Kdo objeví všech 7 zvířecích pastiček, získá souřadnice k bonusové keši celé série.

Kontakt
Půjčovna lodí SAMBA, Český Šternberk 17
t: 604 904 737 | www.pujcovna-lodi.cz

ČSOP Vlašim | t: 317 845 169 | www.blanik.net
www.lesnipoklady.blanicti-rytiri.cz |www.kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz
www.geocaching.com

16.

18.

Hvězdárna ve Vlašimi

Questing

Hledačka neboli questing je hra podobná naší šipkované nebo honbě za pokladem. Cílem hledačky však není jen nalezení pokladu, ale objevování zajímavostí o daném místě. Ke hře potřebujete pracovní list a tužku. Pracovní list
si vyzvednete v infocentru ve Vlašimi, Zruči nad Sázavou nebo Voticích nebo
si ho stáhnete a vytisknete ze stránek www.blanik.net nebo www.questing.cz.
V geoparku Kraj blanických rytířů jsou pro vás připraveny celkem čtyři hledačky – ve Vlašimi Putování za pokladem s rytířem Rolandem, ve Zruči
nad Sázavou S rytířem Milotou kolem celé Zruče, ve Voticích Putování po
Voticích s knížetem Václavem a městskou památkovou zónou v Načeradci
vás provede sv. Jan Nepomucký.

Vlašimskou hvězdárnu najdete na jižním okraji Vlašimi, vlevo při silnici na
Kondrac. Byla postavena vlašimskými občany v letech 1958 až 1961. Od roku
1997 její provoz a údržbu zajišťuje Vlašimská astronomická společnost.
Hvězdárna nabízí popularizační přednášky pro veřejnost, pozorování
vesmírných objektů a zvláštních astronomických a meteorologických úkazů
nebo bezplatné konzultace k prevenci světelného znečištění.
Kontakt
Vlašimská astronomická společnost
t: 607 835 434
www.vas.cz
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ČSOP Vlašim | t: 317 845 169 | www.blanik.net

Muzea a galerie

19.

Muzeum Podblanicka ve Vlašimi

21.

Muzeum Podblanicka sídlí ve vlašimském zámku. Expozice Zámecké parky
a historie zámku vám připomene vybavení vlašimského parku i dějiny sídla.
Sály s expozicí Zrcadlo minulosti ukazují Podblanicko jako působiště
řemeslníků, duchovních i následníka trůnu. V dobových salonech najdete
expozici Auerspergové. Expozice S přesnou muškou – Tradice lovectví
a zbrojařství vám přiblíží vývoj palných zbraní a dějiny ﬁrmy Sellier & Bellot.
Barokním oltářem a renesančními štuky je vybavena kaple sv. Vincence. Věž
nabízí vyhlídku na město i park a v podzemí najdete expozici Tajemství sklepení.

Klášter sv. Františka z Assisi nechal v roce 1627 vybudovat hrabě
František Sezima z Vrtby. Dostavěn byl v roce 1929, o dva roky později
byl vysvěcen klášterní kostel. Klášter sloužil svému původnímu účelu do
roku 1950. V roce 2012 získalo jeho větší část do majetku Město Votice,
které budovy zrekonstruovalo. Naleznete tu expozice z dějin města a ze
života františkánského řádu, interaktivní expozici bitvy u Jankova, expozici
o kolektivizaci v 50. letech 20. století, stálou expozici historických kočárků
a Vlastivědné muzeum. V křídle, přiléhajícímu ke kostelu, si můžete
prohlédnout Galerii sv. Františka se sakrálním uměním.

Kontakt
Muzeum Podblanicka, Zámek 1, Vlašim
t: 317 842 927 | www.muzeumpodblanicka.cz

20.

Klášter sv. Františka z Assisi – expozice

MKC Votice, Komenského náměstí 177
t: 775 683 394 | www.mkcvotice.cz

Expozice Kraj tónů v Růžkových Lhoticích

22.

Pobočka Muzea Podblanicka v Růžkových Lhoticích sídlí ve zdejším barokním
zámku. Expozice Kraj tónů ukazuje Podblanicko jako kraj spojený v průběhu
16.–20. století s mimořádným počtem osobností české a evropské hudby.
V letech 1835 až 1844 patřil zámeček Františku Smetanovi, otci Bedřicha
Smetany, kterému je věnován Zelený salón. Expozice připomíná také Blaník
jako důležitý motiv české hudby.
Muzeum Podblanicka má svou pobočku i v Benešově, kde můžete navštívit
expozice Historie města Benešova a jeho okolí a Náš pluk.

Expozice „Ve jménu šťastných zítřků!“
Kolektivizace na Voticku

Muzeum vzniklo v roce 2018 v jedné z částí votického kláštera ve spolupráci
s Ústavem pro studium totalitních režimů. Expozice se věnuje temnému
období českých dějin – 50. letům 20. století – kdy bylo vyvlastňování majetku
sedláků doprovázeno perzekucemi nejen v podobě mnohaletých trestů
vězení. Můžete si prohlédnout výslechovou místnost s dobovým zařízením.
Zhlédnete propagační ﬁlmové týdeníky, vyslechnete výpovědi svědků. Dozvíte
se o konkrétních osudech režimem postižených rodin. Expozice vychází
z dosud nepublikovaného archivního materiálu a sbírek perzekuovaných
rodin a je vhodná pro školní exkurze, zajištěny jsou pracovní listy.

Kontakt
Muzeum Podblanicka Růžkovy Lhotice, Zámek 1
t: 317 853 157 | www.muzeumpodblanicka.cz
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MKC Votice, Komenského náměstí 177 | t: 317 812 505 | www.mkcvotice.cz

Muzea a galerie

23.

Vodácké muzeum ve Zruči nad Sázavou

25.

Expozice Okénko do života našich předků
v Načeradci

Unikátní muzeum v Čechách a možná i v Evropě je umístěno v areálu
Zručského dvora, jen pár kroků od zámku. Je zde připravena interaktivní
prohlídka historických i nejmodernějších lodí a kajaků, model řeky
s bezpečným a nebezpečným jezem, laminovací dílna s mluvící ﬁgurínou,
historické vodácké tábořiště či koutek s raftem, který je možno si zkusit
nafouknout elektrickou nebo manuální pumpou.
V části muzea určené k promítání můžete zhlédnout historické ﬁlmy
o vodáctví.

Stálá expozice přibližuje minulost budovy Úřadu městyse Načeradec, ve které
se nachází. Navazující budova dříve zřejmě sloužila jako skladiště soli a solnici
zde také dnes můžete navštívit. V přízemí, kde bývalo ve středověku vězení,
naleznete expozici, která vám představí středověkou šatlavu a v další místnosti
je možné zhlédnout světnici našich předků s dobovým zařízením domácnosti
z přelomu 19. a 20. století.

Kontakt
Infocentrum Zruč nad Sázavou, Zámek 1
t: 327 531 329 | www.zamek-zruc.cz

Kontakt
Úřad městyse Načeradec, Zámecké nám. 152
t: 317 852 335, 734 362 070 | www.naceradec.cz

26.
24.

Farní muzeum v Kondraci

Muzeum Soutice

Farní areál s hospodářským zázemím, márnicí a románským kostelem sv.
Bartoloměje nabízí autentický interiér fary z přelomu 19. a 20. století,
ve kterém získají návštěvníci informace o životě na faře prostřednictvím
informačních panelů. V budově je také řemeslná dílna s možností výroby
svíček, ručního papíru či tisku obrázků s dobovou tematickou svatých. Před
farou najdete bylinkovou zahrádku, místa pro odpočinek i pastvu ovcí a koz.

Muzeum vzniklo v budově bývalého kontribučního špýcharu z 18. století.
Expozice S hlavním městem za zády představuje návštěvníkům cestu pitné
vody z přehradní nádrže Švihov (Želivka) až do našich domovů. Ve druhém
patře mají své místo fotograﬁe soutického zámku a rodiny jeho posledního
majitele Dr. Františka Elpla. Je připomenuta i škola, která v Souticích bývala.
Svůj koutek zde má spisovatel JUDr. Vojtěch Zamarovský, který v obci dlouhé
roky žil a tvořil. Zemřel v roce 2006 a je pochován na místním hřbitově.
Muzeum je možné navštívit po předchozí telefonické domluvě.

Kontakt
Farní muzeum, Kondrac 1
t: 724 873 251
www.farnimuzeum.cz

Kontakt
Muzeum Soutice, Soutice 127
t: 605 443 473, 603 523 506
http://muzeum.soutice.cz
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27.

Muzeum v Louňovicích pod Blaníkem
a Muzeum včelařství Podblanicka

29.

Muzeum najdete na louňovickém náměstí v budově zámku. Expozice
Národního muzea v Praze, která je zde umístěna, je věnována nejstarším
dějinám Louňovic pod Blaníkem. Za pozornost stojí především unikátní nálezy
středověké keramiky a také exponáty a informace o pokladu mincí nalezeném
na úpatí Blaníku v roce 1962. Součástí objektu je informační centrum.
V budově čp. 86 je umístěno Muzeum včelařství Podblanicka, kde si od jara
do září můžete prohlédnout prosklený včelí úl se živým včelstvem.

Muzeum a židovský hřbitov
v Trhovém Štěpánově

Nedaleko náměstí v Trhovém Štěpánově najdete v jedné z nejstarších
zachovaných budov z konce 16. století Muzeum Štěpánovska. Stálá expozice
vás seznámí s předměty a ukázkou interiérů, které byly nezbytnou součástí
každodenního života našich předků.
Nedaleko železniční stanice najdete židovský hřbitov, jehož historie sahá
možná až do 15. století. Sem byly přemístěny také náhrobky ze zrušeného
židovského hřbitova v Dolních Kralovicích, který byl zatopen v 70. letech
20. století při napouštění údolní nádrže Švihov na Želivce.

Kontakt
Infocentrum, Zámek 1, Louňovice pod Blaníkem
t/f: 732 221 060
www.lounovicepodblanikem.cz

Kontakt
Muzeum Štěpánovska, Vlašimská 62, Trhový Štěpánov
t: 724 188 645 | www.trhovystepanov.cz

Technické památky

28.

Venkovské muzeum v Kamberku
30.

Venkovské muzeum v Kamberku, které sídlí v historické budově bývalé školy
a kampeličky, představuje zajímavé hmotné i písemné doklady o zdejším
venkovském životě za posledních 200 let. Z dvou set padesáti exponátů je
sestavena např. selská jizba s dobovým zařízením, školní třída s původními
učebními pomůckami v autentických prostorách staré školy, dále jsou
vystaveny zemědělské stroje a další nezbytné náčiní našich předků. V pamětní
síni je umístěno mnoho dalších historických exponátů se vztahem k životu
obyvatel Kamberka. Zřizovatelem muzea je Obec Kamberk.
Kontakt
Venkovské muzeum, Kamberk 2 | Obec Kamberk: t: 606 461 229
www.kamberk.cz
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Naučná stezka Zlatodůl Roudný

Naučná stezka začíná na návsi obce Roudný u Zvěstova u autobusové
zastávky. Okružní trasa o celkové délce asi 4,5 kilometru prochází
nejzajímavějšími částmi kdysi nejvýznamnějšího zlatodolu Rakousko-Uherska.
Na 15 informačních tabulích se můžete seznámit s historií a fungováním
zlatodolu od dob středověku až po 50. léta 20. století, kdy proběhly poslední
průzkumné práce na tomto ložisku.
Na osmi dětských zastaveních seznámí malé návštěvníky s těžbou zlata
permoník Ruda. Na stezce jsou umístěna i tři interaktivní zastavení. Stezka
je volně přístupná a vede členitým terénem, proto je vhodná jen pro pěší
návštěvníky.

Technické památky

31.

Rozhledny

Hráz vodní nádrže Švihov

33.

Vodní nádrž Švihov, známá veřejnosti jako vodní nádrž Želivka, slouží čistě
pro vodárenské účely. Pitnou vodou zásobuje značnou část Středočeského
kraje a hlavní město Prahu. Stavba mohutné přehradní hráze trvala od roku
1965 do roku 1975. Při stavbě byly zatopeny obce Švihov, Dolní Kralovice
a Zahrádka.
Jde o největší přehradní vodárenskou nádrž ve střední Evropě. Přímá zemní
přehradní hráz je vysoká 58 metrů, koruna hráze je dlouhá 860 metrů.
V návštěvnickém středisku Vodní dům, které se nachází na hrázi, si můžete
objednat komentovanou prohlídku, která je jedinou možností, jak toto
veřejnosti uzavřené místo navštívit.

Rozhledna Václavka ve Voticích

Vyhlídka z věže kostela sv. Václava ve Voticích je ve výšce 35 metrů
a musíte k ní zdolat „pouhých“ 135 schodů. Věž celá (vč. kříže ve špičce)
měří 45 metrů. Výstup na věž si můžete zpříjemnit prohlídkou hodinového
stroje a zvonů sv. Václava a sv. Vojtěcha. V prvním poschodí věže je v oratoři
zřízena pokladna a turistické infocentrum. K dispozici vám bude v provozních
hodinách průvodce s výkladem o Voticích, kostele a věži samotné. Můžete si
zakoupit pamětní vstupenky do věže.
Kontakt
Rozhledna Václavka, Táborská ul., Votice
t: 777 770 693 | www.votice-ubytovani.cz

Kontakt
Vodní dům, Hulice 118 | t: 603 144 743, 775 068 884 | www.vodni-dum.cz

34.

Rozhledna na Velkém Blaníku

Pivovar v Kácově byl založen už v roce 1457 a v současnosti patří mezi malé
pivovary. Pokud vás zajímá proces výroby piva, můžete si pivovar prohlédnout
formou komentované exkurze. Navštívit můžete i vyhlášenou pivovarskou
hospodu Šalanda, která se nachází v budově pivovaru přímo u řeky Sázavy.
Hospoda Šalanda i pivo Hubertus jsou držiteli značky KRAJ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ regionální produkt®.

Na vrcholu Velkého Blaníku v nadmořské výšce 638 m stojí rozhledna
vysoká téměř 30 m ve tvaru husitské hlásky. V roce 1941 ji na místě původní
otevřené rozhledny nechal vystavět Klub českých turistů. Při dobré viditelnosti
můžete vidět až na okraj Prahy. Rozhledna dále nabízí informační materiály,
prodej suvenýrů a občerstvení.
K rozhledně vás dovede červená turistická značka z Kondrace nebo Louňovic
pod Blaníkem a zelená z Načeradce. Cestou se dozvíte zajímavosti o Blaníku
na zastaveních naučné stezky a u Kondrace můžete navštívit návštěvnické
středisko Dům přírody Blaníku s geologickou expozicí.

Kontakt
Pivovar Hubertus, a.s., V Podskalí 6, Kácov
t: 327 324 693 | www.pivovarkacov.cz

Kontakt
t: 317 852 658, obsluha rozhledny: 736 670 169
www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna

32.

Exkurze do Pivovaru Hubertus v Kácově
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Rozhledny

35.

Rozhledna Babka u Zruče nad Sázavou
37.

Jedinečná dřevěná rozhledna s kovovými prvky se nachází asi 2 km severně
nad městem směrem na Jiřice. Stojí ve výšce 451 m n. m. a vyhlídková plošina
se tyčí 24 m nad okolní terén. Pokud vystoupíte až nahoru, nejen že se vám
naskytne výhled na celé okolí, ale pomocí klikotoče se přesně dozvíte, co kde
můžete zajímavého vidět.
K rozhledně vás zavede naučná stezka s neobvyklými zastaveními a s úkoly.
Naučná stezka vede od vlakového nádraži ve Zruči nad Sázavou až pod
rozhlednu. Rozhledna je zdarma volně přístupná po celý rok.

Husův sbor ve Vlašimi

Kostel Církve československé husitské ve Vlašimi pochází z roku 1926 a byl
vyhlášen národní kulurní památkou. Věžní hodiny z téhož roku pocházejí
z dílny hodináře Adamce z Kutné Hory. Opravdovou kuriozitou je nad oltářem
pozoruhodná plastika žehnajícího Krista z 30. let 20. století od sochaře Jana
Vítězslava Duška z Tábora. Věž je přístupná v úředních hodinách kostela
v pondělí od 10 do 12 a v pátek od 16 do 18 hodin. Mimo úřední hodiny je
nutné se předem telefonicky objednat.

Kontakt
Infocentrum Zruč nad Sázavou, Zámek 1
t: 327 531 329 | www.zamek-zruc.cz

Kontakt
Církev československá husitská ve Vlašimi
t: 792 239 868 | www.ccsh-vlasim.websnadno.cz

38.

Rozhledny „za humny“ Kraje blanických rytířů
Z rozhleden v Kraji blanických rytířů
můžete spatřit i nedaleké rozhledny
Špulku, Kovářku a válcovitou věž hradu Šelmberk.
Špulka se nachází u osady Lbosín
u Divišova na vrchu Březák a ze Lbosína vás k ní dovede Ptačí naučná
stezka.

36.

Vlašimská zámecká věž

Šelmberk je věží stejnojmenného
hradu u Mladé Vožice, ve kterém
dnes sídlí Centrum historických řemesel. Kolem hradu vede okružní naučná
stezka.

Věž při severním křídle zámku patří k původním částem hradu z počátku
14. století. A to až do výšky prvního patra, kde věž pokračuje renesanční
nástavbou, vzniklou kolem roku 1600. Krov s měděným pláštěm byl obnoven
v roce 1929 a jako vyhlídková slouží věž od roku 2005. Nabízí výhled na
Vlašim i stálou foto-výstavu „Město pod věží“. Zámecká věž je přístupná
v rámci prohlídky vlašimského zámku.
Kontakt
Muzeum Podblanicka, Zámek 1, Vlašim
t: 317 842 927 | www.muzeumpodblanicka.cz

Kovářka se nachází na území obce
Moraveč-Slapsko u Mladé Vožice, je
postavená z kamene a slouží zároveň
jako kovářské muzeum.
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39.

Památnápamátky
Sakrální
místa

Památník Bitvy u Jankova a naučná stezka

41.

Bitva u Jankova byla velkou bitvou evropské historie, v níž se 6. března
1645 utkala císařská vojska se švédskou armádou. Bitva skončila porážkou
císařských a ačkoli trvala pouhý jeden den, je dnes považována za nejkrvavější
bitvu třicetileté války na našem území.
Naučná okružní trasa začíná na náměstí v Jankově. Provede vás krajem této
bitvy a seznámí vás s klíčovými událostmi a místy spojenými s bojištěm. Trasa
se dá absolvovat v rámci dvou samostatně značených okruhů. Na stezku
navazuje naučná stezka „Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu“ směrem
k vrchu Chrastišov, odkud začal útok švédských vojsk.

Základy rotundy sv. Jana Křtitele v Pravoníně byly položeny pravděpodobně již ve 12. století a podle pověsti byla původně kaplí, obklopenou
lesem. V kostele jsou umístěny dvousetleté varhany mimořádné historické
i umělecké hodnoty. V sedmdesátých letech 20. století byla odstraněna kazatelna, některé barokní prvky a druhá sakristie. Většina dnešního zařízení
kostela je klasicistní, pochází z konce 18. století.
Nejstarší románské základy kostela sv. Bartoloměje v Kondraci pocházejí z 12. století. K lodi se dvěma kruhovými věžemi byla
v roce 1360 přistavěna gotická loď se sakristií. Nejcennějšími částmi vnitřní výzdoby
jsou zbytky nástěnných románských maleb
na tribuně a stěnách lodi. Oltář a kazatelna
pocházejí ze zatopených Dolních Kralovic.
Na dnes již nevyužívaném hřbitově u kostela můžete navštívit márnici se dvěma expozicemi.

Kontakt
Obec Jankov
t: 317 833 209 | www.obecjankov.cz

40.

Románský kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Neustupově byl postaven pravděpodobně ve 12. století. Jeho dominantou
je hranolová kamenná věž. V ose apsidy je
původní románské okno, v jižní zdi se dochoval raně gotický kamenný proﬁlovaný
portál. Hlavní oltář je rokokový, kazatelna
barokní. Před vchodem do areálu kostela
stojí výklenková kaple se sochou sv. Jana
Nepomuckého z konce 19. století. Kostel je
přístupný při bohoslužbách, každou neděli
od 11:30.

Památná Kaplířova lípa v Neustupově

Mohutnou památnou lípu velkolistou naleznete v areálu renesančního zámku
v Neustupově. Její stáří se odhaduje na 600 let a je největší lípou velkolistou
ve středních Čechách. Pojmenována byla na počest rytíře Kašpara Kaplíře ze
Sulevic, jenž patřil k sedmadvaceti českým pánům, kteří byli 21. června 1621
popraveni na Staroměstském náměstí v Praze. Pod památnou lípou se prý
podle pověsti loučil stařičký rytíř se svými poddanými než odešel na smrt.
Majetek Kaplířů včetně zámku byl zkonﬁskován. Zámek je v současnosti
nepřístupný.
Kontakt
Městys Neustupov, Neustupov 94
t: 317 814 689 | www.neustupov.cz

Románské kostely na Podblanicku

V Ratměřicích najdete na kraji zámeckého
areálu původně románský kostel sv. Havla z 1. čtvrtiny 13. století. Ve 14. století byl
připojen presbytář a roku 1865 přistavěna
sakristie a proti ní oratoř, čímž dostal kostel
půdorys kříže. Na jižní straně se nachází gotický portál, věž má portál novogotický. Před
kostelem si můžete prohlédnout rokokovou
sochu sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny
18. století.
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Sakrální památky

42.

Památná místa

Románský kostel sv. Václava v Libouni

44.

Kostel sv. Václava v Libouni z konce 12. nebo počátku 13. století má válcovitou
loď s apsidou a hranolovitou věží na západní straně. V lodi a presbytáři je
mnoho vnitřních maleb, k nejzajímavějším patří postavy světic Kateřiny
a Barbory z počátku 16. století. Kostel má úzký vztah k nedaleké hornické
osadě Roudný a také k hradišti na Velkém Blaníku. Severně od kostela,
obklopeného památnými lípami, stojí socha svatého Jana Nepomuckého
z roku 1728 s erbovní kartuší na soklu.

Do výšky 698 metrů nad mořem se nad Miličínem tyčí vrch Kalvárie. Na jejím
vrcholu se nachází kaple Utrpení Páně z roku 1748, k níž vede zrestaurovaná
křížová cesta. Opodál se nachází skalní útvar nazývaný pro svůj vzhled
„Miličínský lev“, ke kterému se váže jedna z místních pověstí.
Ke kapli i lvu vás z miličínského Hájkova náměstí dovede Naučná stezka
Čeňka Kraupnera, pojmenovaná na počest mecenáše, bývalého starosty,
zakladatele a předsedy místního okrašlovacího spolku. Okružní naučná stezka
střední náročnosti je dlouhá 5 km a nabízí 8 informačních panelů.

Kostel si můžete prohlédnout formou komentované prohlídky
Kontakt: Zdeněk Otradovec, t: 724 443 784.

43.

Kaple Utrpení Páně a křížová cesta u Miličína

Kontakt
www.milicin.eu

Kostel, křížová cesta
a městská památková zóna v Načeradci

45.

Boží hrob na františkánském hřbitově
ve Voticích

Románská část kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci pochází z roku 1120.
Chrámová loď má čtvercový půdorys, k jejímu průčelí přiléhá hranolovitá
věž. K lodi na východní straně přiléhá gotický presbytář, který je delší a vyšší
než samotná loď kostela. V kostele je uložena vzácná liturgická kniha, zvaná
Načeradský misál, z konce 13. století. Za povšimnutí stojí i budova radnice
a staré bašty vedle kostela.
Historické jádro Načeradce bylo roku 2003 vyhlášeno městskou památkovou
zónou. Z Načeradce směrem na Holý vrch vede křížová cesta z roku 1738
se 13 kapličkami. Byla postavena na počest nevinné služebné, která byla
popravena za údajnou krádež šperků.

Věrnou kopii Božího hrobu jeruzalémského dala vystavět v letech 1685–
1688 sestra hraběte Ferdinanda Františka z Vrtby – Marie Františka, provdaná
z Heisensteinu. Roku 1784 vznikl kolem stavby hřbitov, kde se pohřbívalo až
do roku 1814. Naleznete ho v Klášterní ulici.
Významné sakrální památky města Votice – kostel a klášter sv. Františka
z Assisi, Boží hrob, kostel sv. Václava a římskokatolickou faru si můžete
prohlédnout při procházce tzv. Vrtbovským okruhem. V informačním centru
si vyzvedněte letáček – průvodce s mapkou.

Kontakt
Městys Načeradec, Zámecké nám. 152
t: 317 852 335 | e: obec@naceradec.cz | www.naceradec.cz

Kontakt
Turistické informační centrum Votice
t: 317 812 505 | www.mkcvotice.cz
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Dům přírody Blaníku
Louňovice p. Bl.
Vlašim
Votice
Zruč nad Sázavou

731 538 008
317 862 022
317 847 207
317 812 505
327 531 329

Výhodně v Kraji blanických rytířů
s turistickou kartou plnou bonusů a slev!

K vyzvednutí v infocentrech v regionu a u partnerů.

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

K dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu.

Území turistické destinace Kraj blanických rytířů je součástí
stejnojmenného národního geoparku.
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