Rozhledny v Kraji blanických rytířů

info

Staň se rytířem rozhleden

Milý návštěvníku,
díky této hře poznáš krásy Kraje blanických rytířů
pěkně z výšky. Čeká na tebe 6 rozhleden nebo kostelních věží, kde získáš číselné indicie. Sečti je a výsledek s tvojí adresou odevzdej v informačním centru
ve Vlašimi, Zruči nad Sázavou, Voticích, Louňovicích
pod Blaníkem nebo v Domě přírody Blaníku. Dárek
za tvou snahu tě nemine – staneš se Rytířem rozhleden! A zároveň se zúčastníš losování o hlavní cenu hry:

Praha

Velká turistická hra

s rozhlednami

Brno

o vyhlídkov˘ let letadlem
www.blanik.net

VYHLÍDKOVÝ LET LETADLEM NAD KRAJEM BLANICKÝCH RYTÍŘŮ!

1. Kolik metrů je vysoká rozhledna na Velkém Blaníku?
2. Do kolika světových stran je vidět z oken vlašimské
zámecké věže?
3. Kolik hodinových ciferníků má věž Husova sboru ve
Vlašimi?
4. V jaké výšce se nachází vyhlídka z věže kostela
sv. Václava?
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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!

2019

5. Kolik kilometrů (zhruba) od Zruče nad Sázavou se
nachází rozhledna Babka?
Sázav
a

6. Jak vysoká (v metrech) je Kolowratská věž?

Špulka

Výsledek (součet všech šesti číselných indicií) je:

Babka 5

K vyzvednutí v infocentrech v regionu a u partnerů.

Kolowratská věž 6
v. n. Švihov
Vlašimská zámecká věž 2

3 Husův sbor
Výsledek se svojí adresou můžeš také poslat e-mailem na:
spackova@blanik.net.
Zapojíš se tak ale pouze do losování o hlavní cenu hry.

1 Velký Blaník
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Blanice

4 Václavka

Ze všech došlých správných číselných kódů vylosujeme 11. 11. 2019
výherce hlavní ceny:

a

VYHLÍDKOVÝ LET PRO TŘI OSOBY
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Šelmberk

Na území národního geoparku
Kraj blanických rytířů najdeš
další rozhledny:
• Špulku u Lbosína
• Kovářku u Moravče-Slapska
• věž hradu Šelmberk
u Mladé Vožice

Že

Kovářka

Do losování budou zařazeny správné číselné kódy,
které obdržíme do 10. 11. 2019 (včetně).
Každý turista se může slosování zúčastnit pouze jedenkrát.

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.

Vyrobeno v roce 2019 | foto: Miroslav Brdek, Jan Hocek, Martin Špoula, Vít Švajcr | graﬁcká úprava: Viktor Puci

Číselné indicie získáš, pokud odpovíš na následující otázky.
Odpovědi najdeš při výletech na rozhledny!

www.blanik.net
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Dřevěná rozhledna s kovovými prvky a schodištěm se nachází asi 2 km severně od Zruče nad Sázavou směrem na Jiřice. Stojí ve výšce 451 m a vyhlídková
plošina se tyčí 24 m nad okolní terén. Pokud zdoláte 130 roštových schodů
až nahoru, odměnou vám bude nejen výhled do širokého okolí, ale pomocí
klikotoče se o pozorovaných místech dozvíte spoustu zajímavostí.
K rozhledně Babka vás zavede naučná stezka, která začíná u vlakového nádraží
ve Zruči nad Sázavou. Délka stezky je 6,8 km a její terén není nijak náročný.

Vlašimská zámecká věž

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 a zámecký park i stálou foto-výstavu „Město pod věží“.

1.

Velký Blaník

Rozhlednu naleznete na vrchu Velký Blaník, který je centrem chráněné krajinné oblasti Blaník. Na jeho vrcholu se rozprostírá stejnojmenná přírodní
rezervace. Rozhledna ve tvaru husitské hlásky zde stojí od roku 1941.
Své putování na Velký Blaník začněte v návštěvnickém středisku Dům přírody
Blaníku u Kondrace, jehož expozice vám představí přírodní zajímavosti regionu a legendu o blanických rytířích. V jeho těsném sousedství vám geologická
expozice hornin Podblanicka přiblíží vývoj zdejší krajiny.
Dům přírody Blaníku je výchozím místem na naučnou stezku S rytířem na
Blaník, která vede přes vrchol Velkého Blaníku směrem k Louňovicím pod
Blaníkem. Čtrnáct informačních panelů je doplněno sedmnácti hravými zastaveními pro děti.

Další zajímavosti
| Muzeum Podblanicka – zámek Vlašim
| infocentrum, dva prohlídkové okruhy
| Podblanická galerie ve Vlašimské bráně
| romantické stavby a naučná stezka v parku

Rozhledna
| občerstvení a prodej tematických suvenýrů
| vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč, rodinná 70 Kč
Návštěvní doba a kontakt
| duben–září: út–ne a svátky 10–17 h
| říjen–březen: so, ne, svátky a Silvestr 10–16 h | 24.–26. 12. zavřeno
| t: 736 670 169 | www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna
Dům přírody Blaníku
www.dumprirody.cz/blanik

4.

Návštěvní doba a kontakt
| zámecká věž je přístupná v rámci prohlídky zámku
| Muzeum Podblanicka: t: 317 842 927, www.muzeumpodblanicka.cz

3.

Husův sbor

Kostel Církve československé husitské ve Vlašimi pochází z roku 1926
a byl vyhlášen národní
kulturní 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.

Návštěvní doba a kontakt
| v úředních hodinách kostela: po 10–12 h, pá 16–18 h
| mimo úřední hodiny je nutné se den předem objednat
na t: 792 239 868 | www.ccsh-vlasim.websnadno.cz

Babka

Václavka

Vyhlídka z věže kostela sv. Václava ve Voticích je ve výšce 35 m a musíte k ní
zdolat 135 schodů.
Výstup na věž, který je vhodný i pro dětské výpravy, si můžete zpříjemnit prohlídkou stálé expozice malíře a graﬁka Václava Kasky, pohledem na funkční
hodinový stroj s bicími zvonky, zvony sv. Václava a sv. Vojtěcha a výtvory dětí
ze ZUŠ Votice. V prvním poschodí věže je zřízena pokladna s turistickým infocentrem. K dispozici vám bude průvodkyně s výkladem o Voticích, kostele
a věži samotné. Zde si můžete zakoupit pamětní vstupenky do věže.

Další zajímavosti v okolí
| zámek a zámecký park s naučnou stezkou, infocentrum
| Vodácké muzeum
| expozice Příběh řeky Sázavy
| Království panenek a medvídků
| Regionální muzeum Od verpánku k Baťovi
| zábavně naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat

Návštěvní doba a kontakt
| květen, červen, září: so–ne 12–17 h
| červenec–srpen: út–so 10–12 a 12:30–17 h, ne 12:30– 17 h
| říjen–duben: po tel. dohodě
| průvodkyně s výkladem
(pro skupiny po tel. dohodě: 777 770 693)
| www.votice-ubytovani.cz/rozhledny/
Další zajímavosti v okolí
| Klášter sv. Františka
z Assisi s expozicemi
| Motýlárium
| Kopie Božího hrobu

6.

Kolowratská věž

Věž se nachází v zámeckém
parku ve Zruči nad Sázavou
a ve středověku sloužila
jako hláska hradní stráže
i jako skladiště zbraní. Byla
opatřena střílnami do několika směrů. Nyní uvnitř
najdete zajímavou expozice středověkých zbraní.
Každé patro hravou formou seznamuje návštěvníky věže s její historií, dobovými nástroji a zbraněmi
připomínající obranu hradu
ve středověku. Z koruny
věže se naskýtá krásný výhled na celý zámecký areál.

Návštěvní doba a kontakt
| rozhledna Babka: zdarma volně přístupná po celý rok
| Kolowratská věž: duben a říjen: víkendy, květen–září:
denně 9–11:30, 12:30–17 h
| Infocentrum: t: 327 531 329, www.zamek-zruc.cz

