MĚSTO BYSTŘICE

HISTORIE

Město Bystřice se nachází ve Středočeské pahorkatině 5 kilometrů jižně od Benešova. Město, které spravuje
i 25 okolních osad, je turisticky bohatou lokalitou se zachovalým původním rázem krajiny. S dostatkem přírodních a historických zajímavostí je Bystřice ideálním místem pro rekreaci v každé roční době. Přírodní park Džbány-Žebrák nabízí návštěvníkům unikátní flóru s množstvím
vyznačených turistických tras. Letiště v Nesvačilech zve
k návštěvě milovníky vyhlídkových letů a pozornost golfistů poutá Golf Resort Konopiště v Tvoršovicích. Na své si
přijdou i obdivovatelé koní, pro které připravuje Opřetický dvůr celostátní soutěže v jezdeckém parkuru.

Bystřice byla založena na Gmundské stezce, jedné z nejstarších dálkových komunikací v Čechách. Ta se tak stala
páteří pozdějšího osídlení i nejstarších dějin Bystřice. Rod
Benešoviců získal půdu od panovníka odměnou za válečnou pomoc a usadil se ve středním povodí říčky Bystré
a Benešovského potoka. Zakladatelem větve pánů z Dubé,
která sídlila v Posázaví, byl Matouš Benešovic. Městečko Bystřici s kostelem založil v roce 1258–1278 jeho syn
Ondřej. Jméno Bystřice je pravděpodobně odvozeno
od staročeského bystrěc, což znamená bystřinu. V letech
1361–1381 nechal Beneš z Dubé postavit v blízkém Léštně
(původně Léščen - lískový háj, dnes Líšno) hrad.

Pojmem ve svém oboru jsou zdejší ochotníci a loutkoherci. První týden v listopadu se do Bystřice můžete vypravit na tradiční Dny loutkového divadla a své jméno mezi
ochotníky má Divadelní festival Ludvíka Němce. Pro sportovce má město sportovní halu, kam si můžete přijít zahrát třeba volejbal, basketbal, futsal, florbal či badminton
nebo si zde jen zacvičit a protáhnout tělo.

Od roku 1460 byla Bystřice v majetku rodu Sternbergů,
kteří byli tvrdými odpůrci krále Jiřího z Poděbrad. V jed-

nom ozbrojeném konfliktu u hradu
Ostromeče se Bystřičtí vyznamenali
v boji proti Zdeňkovi Konopišťskému
ze Šternberka střelbou z praků. Na vozech měli metací zařízení, které pomocí pružin dokázalo vymrštit těžké
předměty - kameny, koule, klády – až
do vzdálenosti několika set metrů. Na paměť úspěšné
střelby a statečnosti byla Bystřice králem Jiřím z Poděbrad v roce 1471 povýšena na městys a obdržela zcela
originální erb. V červeném štítě stojí na zeleném trávníku
zlatý vůz, v něm zlaté beranidlo s hrotem. Z vozu vyrůstá
pět modrých pomněnek se zlatými středy na odkloněných zelených stoncích s listy (pomněnky od slova pomni
- na boje u Ostromeče). Tak vznikl znak městyse Bystřice.

V Bystřici i jednotlivých osadách působí celá řada spolků,
které se podílejí na organizaci kulturních, společenských
i sportovních akcí.
Městský úřad Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Tel.: +420 317 793 217, +420 317 793 570
E-mail: podatelna@mestobystrice.cz
www.mestobystrice.cz
Česká pošta
Ješutovo náměstí 14, 257 51 Bystřice
Otevírací doba
pondělí 8.00–11.00 a 13.00–17.00
úterý 8.00–11.00 a 13.00–16.00
středa 8.00–11.00 a 13.00–17.00
čtvrtek 8.00–11.00 a 13.00–16.00
pátek 8.00–11.00 a 13.00–17.00
sobota 8.00–10.00
2

www.zbystri.cz
Informační portál Města Bystřice,
kde jsou prezentovány jednotlivé
investiční projekty města od studie
až po kolaudaci.
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DIVADLO U JELENA

DIVADELNÍ KAVÁRNA U JELENA

Klubový sál pro 73 diváků je po celkové rekonstrukci
a nabízí nádherný divadelní prostor jak pro loutkové, tak
i činoherní divadlo. Je místem konání divadelních festivalů, přednášek.

Kavárna v objektu městského Divadla U Jelena je známá
svým domácím prostředím. Pro děti tu mají připravený
dětský koutek. Nově je k dispozici také letní terasa. Nabízí kávu MUSETTI, nealko i alko nápoje, celoročně zde
dostanete zmrzlinu, zákusky, chlebíčky a další drobné
občerstvení.

Divadelní sál a další prostory objektu je možné si pronajmout:
› pro kulturní akce
› jako zkušebny pro divadelní soubory
› pro prezentaci firem a služeb
Městský úřad Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Tel.: +420 317 793 217, +420 317 793 570
E-mail: podatelna@mestobystrice.cz

Kavárna má bezbariérový přístup, připojit se můžete k wifi
síti. Je zde možnost se domluvit na uspořádání narozeninových oslav, soukromých i firemních akcí. Pořádají zde
hudební večery a akce pro děti.
Divadelní festival Ludvíka Němce
Přehlídka divadelních představení amatérských divadelních souborů, které byly oceněny na některé z celostátních soutěží. Festival se koná na přelomu května a června, přesné termíny jsou vždy k dispozici v Kalendáři akcí
na webových stránkách města.
Dny loutkového divadla
Festival loutkových divadelních souborů je zaměřen
na dětského diváka. Již čtvrt století se koná pravidelně
v prvním listopadovém týdnu.

Ješutovo náměstí 14
257 51 Bystřice
Tel.: +420 603 316 277
E-mail: blanka.siskova@centrum.cz
Otevírací doba:
pondělí–čtvrtek
pátek
sobota
neděle
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8.30–18.00
8.30–22.00
9.00–11.00 a 14.00–22.00
14.00–18.00
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ZÁMEK LÍŠNO
Na místě nynějšího zámku v Líšně stával původně hrad
Léštno, založený asi až po roce 1367, kdy se dělili o otcovské dědictví synové Ondřeje z Dubé. Beneš z Dubé,
který dostal zdejší krajinu, si vystavěl sídlo na příhodném
místě chráněném bažinami a rybníky. Jeho syn Václav
z Dubé provázel mistra Jana Husa do Kostnice, k husitům
se však nepřidal, proto v roce 1420 táboři jeho hrad obléhali. V roce 1467 v bojích Jednoty zelenohorské proti Jiřímu z Poděbrad bylo Léštno dobyto královským vojskem
a pobořeno. Tehdy patřilo panství Šternberkům, kteří později hrad obnovili a opevnili. Přestavován byl v letech 1478
a 1536. Za třicetileté války, kdy celý kraj trpěl důsledky
vojenských událostí, bylo zpustošeno i zdejší panství.
Neudržovaný hrad chátral, rychle se měnící majitelé měli
o něj malý zájem.
V letech 1873–1884 si hrad od základů zrenovoval jako
přepychové sídlo pražský průmyslník Čeněk Daněk s ponecháním některých gotických a renesančních částí. Tak
vznikl dnešní zámek Líšno, obklopený ozdobným parkem.
Je postaven jako trojkřídlý dvoupatrový zámek kolem obdélného dvora uzavřeného na čtvrté straně zdí s branou.
Střední křídlo má v přízemí arkádovou chodbu. Levé křídlo
má na nádvorní straně na fasádě malované postavy rytířů
a erb. V nároží pravého křídla je hranolová věž.
V parku jsou pavilónky, socha sv. Floriána, vázy, bazén
a podzámecký rybník s loukou a lesíky. V roce 1945 přešel
zámek do státního majetku, dnes je objekt opět v soukromém vlastnictví.
Zámek, přilehlý statek a park jsou stále v rekonstrukci. Již
se podařila proměna pozůstatku bývalého hradního příkopu v amfiteátr, opravené jsou altány i prvorepublikový
bazén a zámecký dvůr, k dispozici jsou veřejné záchodky,
cestní systém, projít se dá v sadu i v areálu parku po obnovených původních promenádách a prohlédnout si nové
výsadby a obnovené alpinium či stavbu rybníku. Prohlídka parku včetně výkladu o proměně do dnešní podoby je
možná po domluvě. Také si lze park pronajmout na svatební obřady, oslavy, firemní večírky, amfiteátr pak ke kulturním událostem či prezentacím.
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ZÁMEK
LÍŠNO

Zámek Líšno
Líšno 1, 257 51 Bystřice
Tel.: +420 731 417 451
E-mail: kastelan@zameklisno.cz
www.zameklisno.cz
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GOLF RESORT KONOPIŠTĚ NA ZÁMKU TVORŠOVICE
Golf Resort Konopiště, jeden z největších a nejkrásnějších
golfových resortů v České republice, se nachází v malebné středočeské krajině nedaleko zámku Konopiště a města Benešov. Je oblíbeným cílem rodinných výletů.
Golfisté si zde přijdou opravdu na své, resort disponuje
dvěma mistrovskými 18jamkovými hřišti a veřejným 9jamkovým hřištěm, kde si zájemci mohou vyzkoušet golfovou
hru i bez Zelené karty. Vyzkoušet si svůj první odpal je
možné pod dohledem zkušených trenérů.

Obě restaurace, které se v areálu nacházejí, lákají k ochutnání specialit české i mezinárodní kuchyně. Vyhlášené
jsou zejména steaky z vlastního biochovu francouzského
plemenného skotu charolais. Zdejší hotel v srdci golfového
areálu nabízí ubytování v celkem osmnácti budovách. Nabízejí komfortní ubytování jak pro golfové hráče, tak i pro
jiné návštěvníky resortu. Pokoje jsou dvoulůžkové, na vyžádání není problém přidat přistýlku. Jsou vybaveny stylovým nábytkem, vlastním sociálním zařízením, vanou, příp.
sprchou, televizí včetně satelitu, minibarem a trezorem.

Pro návštěvníky, kteří nehrají golf, nabízí resort široké
spektrum zábavy a doprovodných programů. K výletům
do okolí je možné využít kola z půjčovny, objednat si
vyhlídkový let letadlem, prohlídku blízkých vyhlášených
zámků Konopiště a Jemniště nebo návštěvu pivovaru. Pro
děti je připraveno dětské hřiště. Po náročném dni je možné si zahrát stolní tenis či pétanque.

pozici je zde vnitřní a venkovní bazén, vířivka, solná lázeň,
Kneippův chodník, pára, sauna či solární louka. V části
nazývané „spa & balneo“ je možno absolvovat nejrůznější
léčebné či relaxační procedury jako masáže, zábaly, inhalace nebo koupele. Dále je zde k dispozici posilovna a pro
skupiny fitness sál.

Od počátku roku 2013 Golf Resort Konopiště nabízí služby
rozsáhlého Spa & Wellness centra, které je umístěno přímo v areálu resortu. Celková výměra činí 2 000 m2. K dis-

WELLNESS

Golf Resort Konopiště
Tvoršovice 27, 256 01 Benešov
Tel. recepce golf: +420 317 784 057
Tel. recepce hotel & wellness: +420 317 784 044
E-mail: gcko@gcko.cz
www.gcko.cz
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DO TVORŠOVIC A K MLÝNŮM
Délka trasy 13 km
Z náměstí v Bystřici se vydáte po zelené turistické značce
směrem k vlakovému náraží, které můžete alternativně využít také jako start a cíl této vycházkové trasy. Od nádraží
se budete držet značení cyklotrasy 0076, po které dojdete až k letišti. Za mostem budete míjet památník bývalého
koncentračního tábora, který se v těchto místech nacházel
od roku 1944 do roku 1946. Na letišti se můžete občerstvit
v restauraci Pilot Club, podívat se na startující a přistávající
letadla. Pokračovat budete kolem letiště - obejít lze ze západní strany po polní cestě – a směřovat budete do golfového areálu kolem zámku Tvoršovice. Zde je čas na oběd
- obě restaurace nabízejí velmi vysokou kvalitu za rozumné
ceny. V areálu můžete využít množství služeb.

Další cesta vede zámeckým parkem a po okraji golfového
areálu (pozor na míčky) kolem rybníků a potoka do osady
Mlýny. Odtud je to už jenom kousek na zámek Konopiště
nebo ke kostelu Chvojen. Proti proudu Janovického potoka dojdete k okresní silnici, dáte se doleva směrem na Nesvačily. Vesnička překvapí dvěma kostely - římskokatolickým i husitským. Pak již - pořád po silnici - pokračujete až
na náměstí v Bystřici.
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LETIŠTĚ BENEŠOV

Pravidelné akce na letišti:
Předveď a prodej – březen a říjen
JETI model Gala – červen
Nesvačilské podívání – září
Drakiáda – říjen

Veřejné vnitrostátní letiště Benešov leží v krásné přírodě
Středočeského kraje blízko hlavního tahu z Prahy na České Budějovice. Z Prahy jste na letišti za cca 45 minut.
Letiště má statut veřejného vnitrostátního a neveřejného
mezinárodního, tedy denní vnitrostátní lety jsou možné
prakticky bez omezení, mezinárodní pak po předchozí domluvě. Provozovatelem letiště je město Bystřice prostřednictvím příspěvkové organizace Letiště Benešov. Leteckému provozu je denně poskytována služba RADIO v češtině
a angličtině.
Na letišti je možné letouny krátkodobě parkovat, během
provozní doby letiště je otevřena i čerpací stanice leteckých pohonných hmot.

Okolní hrady a zámky stejně jako přírodní scenérie nabízejí ideální kombinaci pro nezapomenutelné vyhlídkové
lety – zdejší letečtí provozovatelé je nabízejí letadly, vrtulníky nebo kluzáky. Vážnější zájemci o létání mohou v některé z místních pilotních škol získat pilotní průkaz. Jako
jedno z mála letišť v okolí disponuje benešovské letiště
kvalitním zázemím.
Profesionální letecký simulátor
Na letišti u společnosti F AIR je možno si také vyzkoušet, jak se řídí letadlo a jak vypadá práce pilota. Simulátor
slouží k výcviku pilotů, ale lze si jej zamluvit i jako zážitek
či hezký dárek pro leteckého fandu.

MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ NESVAČILY
Modelářské letiště Nesvačily najdete přímo na Letišti Benešov v jeho severní části. Návštěva modelářského letiště
při konání jedné z našich akcí tedy může být příjemnou
rodinnou záležitostí právě díky tomuto propojení.

Letiště Benešov
Nesvačily 0145, 257 51 Bystřice
Tel.: +420 317 793 330
+420 603 594 623
E-mail: info@lkbe.eu
www.lkbe.eu

Modelářské letiště Nesvačily
Letiště Benešov, 257 51 Bystřice
Tel.: +420 604 839 808
E-mail: hadac@minfo.cz
www.leteckymodelar.cz/nesvacily/
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LETECKÁ ŠKOLA F AIR
Naučíme létat každého, ať už jste podnikatel, který si chce
splnit svůj dětský sen, nebo mladík, který touží po kariéře
profesionálního pilota. Naši studenti jsou muži a ženy různých věkových kategorií, zaměstnání a národností. Aktuálně cvičíme studenty z více než 40 zemí světa. F AIR nabízí
pomoc s uplatněním profesionálů a vyjde vstříc i všem
hobby pilotům, kteří si chtějí půjčit letoun a letět s kamarády či rodinou k moři nebo na jiný výlet. Dejte nový rozměr vašim zážitkům!
F AIR je první soukromou leteckou školou v ČR, funguje již
od roku 1990. V současnosti je jednou z největších leteckých škol ve střední a východní Evropě a za dobu svého
působení vycvičila více než 1 800 pilotů z více než 40 zemí
světa. F AIR nabízí širokou škálu výcviků od úrovně ultralehké licence až po licenci obchodního pilota. Všechny
výcviky podléhají regulacím EASA dle předpisů PART-FCL.
Personál školy je připraven vám pomoci během celého
vašeho výcviku, ať už létáte pro radost či s vidinou kariéry
profesionálního pilota.
F AIR, spol. s r.o.
Letiště Benešov
Nesvačily 126,
257 51 Bystřice
Tel.: +420 777 623 033
Tel.: +420 317 793 820
E-mail: f-air@f-air.cz

LETECKÁ ŠKOLA BEMOAIR
Hlavní činností letecké školy je výcvik pilotů motorových
letadel, počínaje létáním pro radost na ultralehkých letounech (ULLa), přes létání na jednomotorových letounech pro svou potřebu jako privátní pilot až po možnost
získání profesionální licence dopravního pilota, která odstartuje vaši leteckou kariéru u nadnárodních leteckých
dopravců. Samozřejmostí je získání dalších leteckých
kvalifikací, např. vícemotorové letouny (MEP), doložka pro

létání podle přístrojů (IFR), výcvik leteckého instruktora,
výcvik v létání akrobacie, výcvik pro vlekaře apod.
Jako další služby poskytuje fotolety, vyhlídkové lety, vlečení reklamních transparentů, výuku a zkoušky letecké
angličtiny, letecký servis EASA PART M a řízení letové
způsobilosti CAMO a další služby spojené s jejím oprávněním pro letecké práce a provoz SPO.

Letecká škola BEMOAIR s.r.o.
Nesvačily 0193, 257 51 Bystřice
Tel.: +420 604 842 624
E-mail: fto@bemoair.cz
www.bemoair.cz
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PILOT CLUB NA LETIŠTI
Pilot Club zajišťuje gastro servis jak pro piloty a letecký
personál, tak pro návštěvníky letiště či cestující. Nabízí
stravování pro jednotlivce i skupiny v rámci provozu letiště i v souvislosti se svatebními hostinami, promocemi,
rauty a bankety, a to i mimo prostory restaurace.

Otevírací doba:
pondělí–čtvrtek 8.00–17.00
pátek–neděle
8.00–22.00
Nesvačily 0135, 257 51 Bystřice
Tel.: +420 602 296 039
E-mail: ndbanketservis@seznam.cz

GLIDER AEROBATIC CLUB
GAC nabízí pro širokou veřejnost seznamovací lety jak
ve větroních, tak v motorových letounech. Jedná se o lety
ve dvoumístném větroni (pilot + cestující) nebo motorovém větroni nad zámkem Konopiště, Benešovskem, Posázavím nebo středním Povltavím. V nabídce jsou také týdenní prázdninová polétání pro jednotlivce i páry.
Pro pilotní žáky zajišťuje základní, pokračovací a sportovní pilotní výcvik na větroních, motorových větroních nebo
ultralehkých letounech.
Pilotům s platným průkazem nabízí:
-
přeškolení na větroně, motorové větroně a ultralehké
letouny
- výcvik bezmotorové akrobacie, dvouvleků a létání podle
přístrojů
- výkonné plachtění na přeletech
- účast na plachtařských i akrobatických soutěžích pro
začínající i pokročilé
- plachtařské expedice do zajímavých evropských lokalit
18

Glider Aerobatic Club, z.s.
Letecká škola Miloše Ramerta
Nesvačily 0145, 257 51 Bystřice
Tel.: +420 603 927 241, +420 724 244 142
E-mail: info@gac-ramert.eu, gac@centrum.cz
www.gac-ramert.eu
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HOSTINEC U HLAVÁČKŮ

PENSION A RESTAURACE U HUBERTA

Tradiční zájezdní hostinec v centru města nabízí speciality české kuchyně – jak denní nabídku „hotovek“, tak i jídla
na objednávku. V objektu najdete také salónek a sál pro
200 osob. V letních měsících můžete využít zahrádku.
K dispozici je wifi připojení a především parkoviště pro
hosty přímo u objektu. K Hlaváčkům se jezdí na výbornou zmrzlinu, která je vyhlášená v celém okolí a je k mání
od dubna do září každý den mimo pondělí.

V Pensionu U Huberta jsou k dispozici 2 dvoulůžkové
pokoje se společnou koupelnou a 2 čtyřlůžkové pokoje
s vlastní koupelnou. Ubytování je nabízeno celoročně.
V celém objektu je k dispozici wifi. Ubytovaní hosté i kolemjdoucí uvítají restauraci, která nabízí širokou škálu specialit české kuchyně se zaměřením na zvěřinu. V poledne
jsou prioritou hotová jídla, večer pak jídla na objednávku. Restaurace může poskytnout zázemí i pro vaši oslavu. Nachází se zde dva salónky pro 15 a 30 osob. Nejen
fanoušci fotbalu ocení, že projekce a sportovní přenosy
jsou zde samozřejmostí.

Hostinec U Hlaváčků
Dr. E. Beneše 44, 257 51 Bystřice
Tel.: +420 317 793 227
E-mail: karel.hlavacek@worldmail.cz

MOTEL BYSTŘICE
Motel nabízí hostům klidný a příjemný pobyt v takřka rodinném prostředí. Nachází se asi 500 m od silnice Praha České Budějovice u města Bystřice v krásné krajině plné
rybníků a lesů. Je vhodně uzpůsoben nejenom pro rodinné a romantické pobyty jednotlivců, ale hlavně pro malé
i velké skupinové akce, jako školení, semináře, svatby,
třídní setkání, firemní rauty, outdoor akce atd. Restaurace
nabízí až 50 míst k sezení, k dispozici je nabídka hotových
jídel. Na přání zajistí také svatební hostiny, rodinné oslavy
a rauty.
Motel Bystřice
U Splavu 56, 257 51 Bystřice
Tel.: +420 602 304 525
E-mail: motelbystrice@seznam.cz
www.motelbystrice.cz
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Pension a restaurace U Huberta
Dr. E. Beneše 27, 257 51 Bystřice
Tel.: +420 736 238 239
E-mail: ivana.brehovska@alsbystrice.cz
ubytovaniuhuberta.eu
Otevírací doba restaurace:
denně 10.00–22.00 hodin
21

KOLEM RYBNÍKŮ
Délka trasy 25 km
Trasu kolem rybníků můžete začít u bystřického nádraží.
Vydáte se po hrázi Splavského rybníka směrem do Mokré
Lhoty. Splavský mlýn po pravé straně byl vybudován
koncem 17. století, dnes je ve vlastnictví Líšna a.s. a je zde
umístěna malá vodní elektrárna. V Mokré Lhotě půjdete
kolem chráněného jilmu ke kapličce sv. Jana Nepomuckého. Odtud se vydáte směr Vokov, až dojdete k oboře
nad Líšno, kde jsou chována divoká prasata. Kousek od ní
je umístěn smírčí kámen s vytesaným křížem, ale hlavně
je odtud překrásný výhled do kraje.

Když přijdete do Líšna, můžete se dát silnicí vlevo až dojdete k hrobce rodiny Daňků, potom se vrátit, nebo se dát
rovně kolem líšenského zámeckého parku po červené turistické trase. Turistickou trasou projdete kolem Kuchařského rybníka a Oboráku a vyjdete u osady Líštěnec. Tady
22

opět zajdete do lesa a vrcholovou trasou přejdete přes
Žebrák 585 m n. m. Z Jinošic se vydáte k Podhrázskému
rybníku a odtud po toku Konopišťského potoka k Opřetickému rybníku a zpět do Bystřice. Většina rybníků je chovných a zároveň slouží k zadržování vody.
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SÁDKY PAPÍRNA
Vzorková prodejna
Přijeďte si pro čerstvou rybu do vzorkové prodejny, kterou najdete v areálu sádek Papírna, přibližně 2 km za Benešovem. V prodejně nabízejí čerstvé chlazené ryby, uzené ryby a rybí speciality, rybí saláty, marinované výrobky
z ryb (matjesy, štrycle a různé druhy sleďových řezů). Dále
zde dostanete mražené ryby a rybí polotovary.
Běžná prodejní doba
čtvrtek a pátek 10.00-16.00

Sportovní rybolov
Přijeďte si zachytat na Panský rybník za Neveklovem
- Rozloha 7,8 ha
- Celkem 26 míst k chytání
- Na hrázi je stánek s občerstvením
- Chytá se v režimu chyť a pusť
- Parkování zdarma
- Rybník se pravidelně zarybňuje

24

Hlavní druhy ryb:
Kapr, štika, candát, lín, okoun, sumec, amur
Největší kapři mají kolem 12 kg

Prodejna živých ryb
Na sádkách Papírna celoročně nabízejí pouze kapra.
Po podzimních, popř. jarních výlovech zde dostanete
i ostatní druhy ryb (candát, okoun, lín, štika, sumec, amur,
tolstolobik). Kromě sádek Papírna ryby prodávají také
na sádkách Olešovice u Kamenice.

Nabízené povolenky:
- Mladiství: jednodenní na 1 prut 100 Kč
- Jednodenní na 2 pruty 250 Kč
- Děti do 10 let jednodenní na 1 prut ZDARMA
Osoby mladší 18 let mohou chytat pouze v doprovodu dospělého

Na podzim pořádá rybářství výlovy pro veřejnost. Vedle živých ryb si zde můžete koupit i pečené ryby (kapr,
pstruh), teplé a studené nápoje nebo ochutnat jeho výrobky. Bližší informace včetně termínů výlovů jsou zveřejněny v sekci „Aktuality“ na webu rybářství nebo v Kalendáři akcí města Bystřice.

Prodejní doba
Sádky Papírna: Konopiště 24, 256 01 Benešov
pátek 8.00–16.00
(mimo státní svátek)
Líšno a.s.
Konopiště 24, 256 01 Benešov
Sádky Papírna
Tel.: +420 730 137 256
www.lisno.cz
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DO OUBĚNIC A ZPÁTKY
Délka trasy 16 km
Z náměstí v Bystřici – zaparkovat můžete před restaurací
U Hlaváčků - se vydáte po zelené turistické trase kolem
kostela sv. Šimona a Judy ven z města přes vrch Na Homoli (412 m n. m.) a Vyzradilku do Jinošic. V okamžiku,
kdy se zelená trasa napojí na silnici, si můžete odskočit
k Opřetickému dvoru a kouknout se na pasoucí koně. Pokud budete mít štěstí (o víkendu), tak se tu třeba pojedou
jezdecké závody.

Z Ouběnic vyrazíte po červené směrem na Kobylí a k Vrbětínské hájovně. Odtud budete stoupat k vyhlídce na
Čertově skále (566 m n. m.) a poté ještě na vrch Žebrák
(585 m n. m.). Tím překonáte nejvyšší bod výletu a pak už
půjdete jen z kopce (skoro). Kolem rybníků na Líšeňském
potoce dojdete do obce Líšno, která se pyšní právě rekonstruovaným zámkem a parkem (je možné si předem
objednat prohlídku parku). Pořád po červené dojdete kolem Splavského rybníka k vlakovému nádraží (které se dá
alternativně využít jako výchozí a konečný bod této vycházky), odtud pak po zelené zpět na náměstí. Odměnit
se můžete vyhlášenou zmrzlinou U Hlaváčků či kávou
v Divadelní kavárně U Jelena.

Z Jinošic pokračujete pořád po zelené a žluté až do Ouběnic. Cestou minete dvě kapličky na návsi v Jinošicích a sochu sv. Jana Nepomuckého u odbočky žluté trasy. Zde
také překročíte hranice přírodního parku Džbány–Žebrák.
V Ouběnicích se můžete pokochat kostelem sv. Markéty
nebo si připomenout zdejší oběti heydrichiády. Jste zhruba v polovině výletu.
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PŘÍRODNÍ PARK PODHRÁZSKÝ RYBNÍK
Největší z řady vodních nádrží na Bystrém (Konopišťském)
potoce u obce Tomice se nachází jižně od Bystřice a je
vybudovaná v nejnižším místě Votické kotliny. Je zde
možno potichu pozorovat hnízdiště vodního ptactva. Je
také zastávkou při jarním a podzimním tahu ptáků.

PŘÍRODNÍ PARK DŽBÁNY-ŽEBRÁK
Přírodní park byl vyhlášen v roce 1996. Zaujímá celkovou
plochu 53 km2 a rozprostírá se přibližně mezi Líšnem, Jankovem, Voticemi a Tomicemi. Dominantami přírodního parku jsou vrchol Džbány (688 m n. m.) a lesnatý hřeben vrcholu Žebrák (585 m).
Charakter krajiny připomíná podhorskou oblast s velkými
lesními komplexy, které doplňují rozsáhlé louky s bohatými
prameništi a remízky a neméně významné soustavy rybníků zejména na Olbramovicku a Jankovsku. Území je velmi
významné díky své rozmanitosti a zachovalosti.
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Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin (např.
orchidej prstnatec májový, bublinatka jižní, suchopýr bahenní,
rosnatka okrouhlolistá) a živočichů (např. čolek horský, rosnička zelená, chřástal polní, bekasina otavní, včelojed lesní, výr
velký, ledňáček říční, vydra říční,
netopýr severní).
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VYCHÁZKA NA TOŽICI
Z bystřického náměstí se vydáte po silnici 111 směrem
na Nesvačily. Na první odbočce vlevo opustíte silnici směrem na Petrovice. U bývalého lihovaru půjdete směrem na
Drachkov, ale na křižovatce odbočíte vlevo na Radošovice.
V Radošovicích projdete kolem nově opravené kapličky
zasvěcené P. Marii Lurdské a vydáte se směrem na Tožici.
Dominantou Tožice je románský kostel sv. Martina z počátku 13. století, kde můžete najít náhrobky Trmalů z Tožic.
Nad osadou se nachází zbytky terasovitého hrazení slovanského hradiště z 10. a 11. století. Tožická náves je typickou ukázkou středočeské návsi.

Od kostela se pak vydáte západně kolem hřbitova směrem na Drachkov. V Drachkově vás může upoutat budova
špejcharu nebo také pomník obětem 1. a 2. světové války
znázorňující muže držícího se lipového kmene, u jehož nohou je v polosedě vyobrazen mrtvý muž.
Z Drachkova se do Bystřice můžete vrátit buď přes Zahořany nebo kratší cestou přes Nesvačily.
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