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POSÁZAVÍ

Kulturní a informační centrum Pyšely
náměstí T. G. Masaryka 4
251 67 Pyšely
e-mail: infocentrum@pysely.cz
tel.: +420 725 851 866
Informační centrum Konopiště
Konopiště 4, 256 01 Benešov
e-mail: infocentrum@kicbenesov.cz
tel.: +420 317 705 681
otevřeno: duben–listopad
Informační centrum Mukařov
Příčná 11, 251 62 Mukařov
e-mail: jana.ulmova@mukarov.cz
tel.: +420 703 634 791
Informační centrum Neveklov
náměstí Jana Heřmana 333
257 56 Neveklov
e-mail: infocentrum@neveklov.cz
tel.: +420 605 106 256
Informační centrum Senohraby
Hlavní 33, 251 66 Senohraby
e-mail: info@depo33.cz
tel.: +420 732 339 989
Informační centrum Velké Popovice
(kavárna Posezení u Andělky)
Masarykova 38, 251 69 Velké Popovice
e-mail: infovelkepopovice@gmail.com
tel.: +420 734 446 450
Informační a kulturní centrum Sázava
náměstí Voskovce a Wericha 280
285 06 Sázava
e-mail: infocentrum@mestosazava.cz
tel.: +420 327 320 763
Kulturní a informační centrum Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice
tel.: +420 323 672 643
e-mail: kckamenice@kamenice.cz

www.posazavi.com
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Městské kulturní a informační centrum Bystřice
Ješutovo náměstí 14, 257 51 Bystřice
e-mail: info@mkicbystrice.cz
tel.: +420 602 438 454
Regionální informační centrum
KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
Na Panský 11, 252 41 Dolní Břežany
e-mail: ric@dolnibrezany.cz
tel.: +420 241 402 202, +420 734 446 109
Turistické informační centrum Benešov
Masarykovo náměstí 230, 256 01 Benešov
e-mail: infocentrum@kicbenesov.cz
tel.: +420 317 726 004, +420 737 205 534
Turistické informační centrum Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
e-mail: info@muzeumjilove.cz
tel.: +420 241 950 791
Turistické informační centrum Mnichovice
Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice
e-mail: infocentrum@mnichovice.cz
tel.: +420 323 666 311, +420 734 157 980
Turistické informační centrum rondel
nádraží Říčany, 251 01 Říčany
e-mail: infocentrum@ricany.cz
tel.: +420 727 966 609
Turistické informační centrum Říčany
Masarykovo náměstí 83/1, 251 01 Říčany
e-mail: infocentrum@ricany.cz
tel.: +420 323 618 169
Turistické informační centrum Týnec nad Sázavou
Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou
e-mail: infocentrum@kctynec.cz
tel.: +420 317 729 050, +420 775 290 032

/poznavameposazavi

poznavame_posazavi

Poznejte s námi Posázaví! Na následujících stránkách najdete to nejlepší, co vám krajina kolem jedné
z nejromantičtějších českých řek může nabídnout. Pokud budete chtít vědět ještě víc, stačí si na následujících stránkách rozkliknout některý z QR kódů. A pak jen stačí pozorovat, naslouchat a těšit se krásnou
přírodou, malebnými zákoutími, zajímavými příběhy…
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HRAD ČESKÝ ŠTERNBERK

Majestátní kamenné sídlo stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou je už víc než 780 let v držení rodu
Sternbergů. Během prohlídky se návštěvníci seznámí zejména s příběhy posledních majitelů a způsobem jejich
života, protože salony jsou zařízeny tak, jak je jejich obyvatelé používali v 1. polovině minulého století. Součástí
expozice je unikátní sbírka mědirytin z období třicetileté války, která je jednou z největších monotematických
kolekcí grafických listů v Evropě. Přístupná je také předsunutá bašta hradu, tzv. hladomorna, z jejíž horní plošiny je krásný výhled do okolí. V nabídce jsou i speciální
prohlídky pro rodiny s dětmi – Poznej rodové sídlo Sternbergů – nebo pro fajnšmekry – Komentovaná vycházka
okolím hradu.
Genius loci hradu Český Šternberk
okouzlil pořadatele Noir Film Festivalu – jeho 10. ročník se tu uskuteční
od 17. do 21. srpna 2022. Pro noir filmy, vzniklé zejména ve 40. a 50. letech
20. století, je typické ponuré svícení, hra
se stíny, rozervaný hlavní hrdina, osudová žena či retrospektivní vyprávění.
www.hradceskysternberk.cz

Císař Bedřich II. z Hohenštaufu řekl:
"Sokolnictví by mělo být povýšeno na umění, protože je
to jediný oduševnělý způsob lovu, který svou povahou

patří ke skutečnému umění. Lidé mohou čtyřnohého tvora
o v l á d a t n á s i l í m a j i n ý m i p r o s t ř e d k y, z a t o p t á k a , k t e r ý k r o u ž í
vysoko ve vzduchu, může zajmout a vycvičit jen lidský duch.
Je to vítězství lidského ducha nad nejsvobodnějším ze
zvířat, nad dravcem, který se po vypuštění na pěst vrátí

i když to odporuje jeho přirozenosti, ne proto, že by
pohrdal svobodou, která mu byla zdánlivě darována, ale
proto, že se vrátit musí, přinucen géniem člověka, který
ho drží neviditelným poutem."

Sokolnictví

Bývalý majitel hradu Zdeněk Sternberg (1923–2021) se v mládí s velkým zájmem věnoval sokolnictví. Své zkušenosti shrnul v knize Sokolnictví, která vyšla poprvé před více
než 50 lety a byla první českou knihou věnovanou jednomu z nejstarších způsobů lovu.
V roce 2020 vyšlo její rozšířené vydání doplněné o kapitoly z novodobých dějin.
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ZÁMEK JEMNIŠTĚ

Od roku 1868 je spojován
s rodem Sternbergů. Nynější majitel Jiří Sternberg
s rodinou nechal památku
zrekonstruovat a zpřístupnil
ji veřejnosti. Zámek se stal
i vyhledávaným místem pro
svatební obřady. Majitelé
věnují pozornost také zámeckému parku založenému v roce
1725 – obnovili v něm systém cest, založili alpinium, rosarium,
čestné nádvoří i minizoo. Vybudovali tři zámecké apartmány
a spa s vířivkou a saunou.

Otevřeno je zde Café Custoza, které nabízí originální domácí
dezerty. V zámeckém obchůdku je k zakoupení dámská móda
značky Hunting Dress Code Petra Sternbergová, originální
skleněné šperky, které pod značkou Bela tvoří Izabela Sternbergová, a květinové polštáře.
www.jemniste.cz

/sperkybela
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ZÁMEK KONOPIŠTĚ

Nejznámějším majitelem sídla, založeného na sklonku 13. století pravděpodobně pražským biskupem Tobiášem z Benešova, byl arcivévoda František Ferdinand d’Este. Panství koupil v roce 1887, zámek nechal přestavět v historizujícím stylu
a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Založil v něm Růžovou
zahradu se skleníky a do zámku umístil své rozsáhlé sbírky.
V roce 1921 převzal Konopiště od arcivévodových dědiců československý stát a zámek i s parkem zčásti zpřístupnil veřejnosti.

V současnosti zámek nabízí čtyři prohlídkové okruhy s uměleckými sbírkami. Přístupná je i unikátní arcivévodova střelnice
s pohyblivými a akustickými terči nebo Muzeum sv. Jiří s nejrozsáhlejší monotematickou sbírkou na světě.
K odpočinku zve Růžová zahrada, skleníky s vzácnou vegetací
nebo ojedinělý korkový pavilon. Na návštěvníky se těší i medvěd Jirka, který obývá zámecký příkop.
www.zamek-konopiste.cz

Stezka S medem za medvědem

Z Benešova na Konopiště vede dobrodružná stezka pro děti nazvaná S medem za medvědem, dopravit sem se lze i ekovláčkem
nebo na koloběžkách, které jsou k zapůjčení v Turistickém informačním centru na benešovském Masarykově náměstí.

Café Konopiště

Rodinný podnik s dlouholetou tradicí se nachází
na centrálním parkovišti pod zámkem Konopiště. Dát si tu můžete polévku i tradiční teplá česká jídla, kávu se sladkými dobrotami nebo letní
drinky.
Nabízejí tu také regionální výrobky, upomínkové
předměty a propagační materiály s dalšími tipy
na výlety v regionu. Najdete zde i dobíjecí stanici
pro elektromobily.
/cafekonopiste
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BENEŠOV

Počátky města jsou spojeny
s osadou, která byla založena
ve 2. polovině 11. století na zdejší
vyvýšenině Karlov. Ve 13. století
zde minorité vystavěli klášter,
který později vypálili husité. Dochovaly se z něj pouze zbytky
pětibokého gotického presbyteria chrámu, které patří k dominantním památkám Benešova.
Dominantou centra města je
piaristická kolej s kostelem
sv. Anny, postavená na počátku 18. století podle projektu italského architekta Giovanniho
Battisty Alliprandiho. Císařský
salonek na vlakovém nádraží
býval luxusní čekárnou pro následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este při jeho cestách
železnicí.

Historii benešovské židovské komunity připomíná Nový židovský hřbitov s památníkem. Pozornost si zaslouží i řada dalších staveb, které nejen
dokumentují historický vývoj města, ale zároveň
nesou podpisy významných architektů, například Otakara Novotného, Josefa Pleskota či Ladislava Lábuse.
www.visitbenesov.cz

Muzeum umění a designu Benešov

Nachází se v secesní budově na Malém náměstí.
Pořádá výstavy zaměřené na umění 2. poloviny
20. století až po současné. Na přilehlém dvorku vystavuje sochy předních českých výtvarníků
Miloslava Chlupáče, Karla Nepraše a Kurta Gebauera. Pořádá komentované vycházky za historií a architekturou města.
www.mudbenesov.cz
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KVANTARIO

Benešovský zábavní park je největším svého druhu ve střední Evropě.
Fanouškům sci-fi, teenagerům, rodinám s dětmi i všem nadšencům digitálních technologií a audiovizuálních show nabízí na pěti podlažích
nezapomenutelné zážitky, zábavu i adrenalin.
Vstupní podlaží vzdává hold světlu, které je zdrojem
života na zemi a hnacím motorem pokroku. V důlním vozíku se vydáte prozkoumat podzemí, k hvězdné obloze vás vynese vesmírný modul. O adrenalin se
postará jízda na závodním motocyklu, zábavu slibuje laserové kino a krásným relaxem je pak pozorová-

ní podmořského světa. Ve druhém patře se můžete horkovzdušným
balónem „proletět“ nad africkou divočinou. Dokonalou virtuální jízdu
zažijete i v dalších podlažích – vydáte se na prohlídku světoznámých
muzeí či metropolí, nahlédnete do robotické budoucnosti anebo do
světa konstruktérů supermoderních automobilů, lodí či letadel. Ve
dvou nejvyšších patrech se pak cestuje časem od dob dinosaurů až
po vesmírné výpravy – čeká na vás laserový generátor, vesmírný labyrint, avataři, super kontinent Pangea…
Vstup je pro děti od tří let – o zábavu nejmenších se postará řada interaktivních atrakcí. Součástí Kvantaria je také kavárna a restaurace.
www.kvantario.cz
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ROZHLEDNA ŠPULKA

Stojí na vrchu Březák nedaleko Lbosína, na vyhlídku ve výšce 30 m vede 151 schodů. Otevřena je celoročně, vstupné
je dobrovolné. Ze Lbosína k ní vede naučná stezka a ptačí
stezka s deseti „pozorovatelnami“ přibližující opeřence žijící
v okolí rozhledny. Zajímavý výhled nabízí i „lesní kino“ v podobě dvou atypických přístřešků s pochozí střechou.
www.rozhlednaspulka.cz
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FARMAPARK SOBĚHRDY
- zábava pro celou rodinu

Farmapark Soběhrdy je ideálním místem pro rodinný výlet do
přírody. Přijeďte si užít den se zvířátky z 5 kontinentů, neomezenou jízdou na atrakcích a spoustou zábavy pro velké i malé.
Na všechny návštěvníky se ve Farmaparku těší více jak 250 druhů zvířat. Chcete si
pohladit lamu, velblouda, pštrosa nebo třeba klokana? Ve Farmaparku Soběhrdy
můžete všechna zvířátka dokonce i nakrmit. Organizovaná krmení probíhají po
celý den, a to hned na několika stanovištích. Stačí si zakoupit kyblík krmení a nechat si oblíznout ruku.
V areálu na milovníky adrenalinu čeká i řada atrakcí. Děti se zaručeně vyblázní na
trampolínách, lanovém hřišti, prolézačkách, tobogánech nebo třeba ve skákacím
hradu. Letošní novinkou je neomezená jízda na atrakcích za jednotnou cenu. Po
zakoupení speciální pásky tak malí i velcí mohou plout na nafukovacích kruzích
po jezeře, po areálu jezdit ve farma jeepech, svézt se na tubingové dráze, kolotoči
nebo farma vláčkem.

A co když přijde hlad? Svačinu si do Farmaparku rozhodně brát nemusíte. Občerstvení zajistí několik gastroprovozů, ve kterých
si každý jedlík vybere. Hlavní restaurace
nabízí tradiční české pochoutky, jako vepřový guláš, výpečky, kuřecí řízek nebo třeba buchtičky se šodó. Vegetariáni pak
jistě ocení nabídku salátů, zatímco masožrouti se mohou těšit na nabídku z Farma
grillu nebo na tradiční opékání špekáčků
na ohni.
Areál Farmaparku se nachází v obci
Soběhrdy pouhých 30 km od Prahy směrem
na Benešov. Otevřen je během června o víkendech, svátcích a prázdninách. Během
července a srpna poté každý den od 10 do
18 hodin. V září a říjnu také o víkendech od
10 do 18 hodin.
Zažijte den se zvířátky a neomezenou zábavou v přírodě. Vstupenky si můžete koupit i online.
www.farmapark.eu
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SÁZAVA

Město je jedním z nejkrásnějších sázavských letovisek. Na jeho katastru
leží slovanské hradiště z 8. a 9. století,
dvě pravěká eneolitická hradiště a neolitické vápencové lomy. Jeho nejslavnější dějiny jsou spojeny s příchodem
křesťanského poustevníka Prokopa.
Moderní historie města je spjata především s tradicí českého sklářství a se
jménem rodiny Kavalírů (později Kavalierů). První sklářskou huť tady uvedli
do provozu v roce 1837 a jejich výrobky
postupně získaly světový věhlas. V průběhu doby se majitelé střídali, sklo se
značkou Kavalierglass (později přibyl
SIMAX) se v Sázavě vyrábí do současnosti.
Město Sázava nabízí neopakovatelnou atmosféru míst spojených se
svatým poustevníkem, mnichem, opatem a českým patronem sv. Prokopem. Navštívit tu můžete studánku Vosovku, kde se setkal s knížetem Oldřichem, proměnil vodu ve víno a založil slavný klášter, nebo se
projděte roklinou Čertova brázda, kterou podle legendy vyoral s pomocí ďábla zapřaženého do pluhu. Ale k vidění je tu mnohem víc. Zastavte se v odpočinkové zóně U Martina, která vznikla kolem odsvěceného kostela se hřbitovem – v bývalé kapli jsou vystaveny předměty ze
soukromé sbírky sázavského sběratele Karla Krále. Další zajímavosti
z historie i současnosti Sázavy prozradí informační panely nebo herní
a interaktivní prvky na obnovených lesních stezkách ve městě.
www.mestosazava.cz

www.visitsazava.cz
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SÁZAVSKÝ KLÁŠTER

Benediktinský klášter založil poustevník Prokop v 11. století na
návrší nad pravým břehem řeky. Areál, který byl v raném středověku významným střediskem vzdělanosti a písemnictví, je
národní kulturní památkou. Části spravované Národním pa-

mátkovým ústavem je možné si projít dvěma prohlídkovými
okruhy. Návštěvníky zavedou do kapitulní síně, křížové chodby s obnovovanými nástěnnými malbami, refektáře, expozice „Staroslověnská Sázava“ i do severní zahrady se základy
kostela sv. Kříže. Areálem kláštera je možné se nově vydat na
audiovideoprohlídku.
www.klaster-sazava.cz

Poutní místo
sv. Prokopa

Tvoří ho poutní kostel sv. Prokopa a několik dalších budov areálu Sázavského kláštera, jejichž majitelem je
církev. Kostel a jeho okolí
prošly náročnou rekonstrukcí. V sousedství kostelního
kůru s novými varhanami
vznikla expozice zaměřená
na sv. Prokopa. Jsou v ní předměty z chrámového pokladu,
včetně památky na sv. Prokopa – koflíku a lžíce, které mu
údajně patřily. Zpřístupněna je také kaple sv. Barbory
a nová Síň sv. Prokopa.
www.sazavskyklaster.cz
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Centrum sklářského umění

Autentické místo dokumentující jednu
z významných českých tradic vzniklo
v bývalé sklářské huti František v Sázavě. Představuje unikátní sbírku moderního skla a nabízí projektové hry
pro žáky základních a středních škol.
www.cestyskla.cz

Sázavský ostrov

Rekreační areál v Sázavě s celoročním provozem nabízí dvě
stylové restaurace a ubytování v kempu, apartmánech, mobil-

ních domech a hotelu. K dispozici je zde také spousta sportovišť, dětské hřiště s lanovkou, půjčovna lodí a obří trampolína.
www.sazavskyostrov.cz
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TÝNEC NAD SÁZAVOU

Historii Týnce nad Sázavou výrazně ovlivnily zejména dvě osobnosti – hrabě František Josef z Vrtby a Ing. František Janeček.
První zde na konci 18. století založil továrnu na kameninové
zboží, druhý v Týnci nad Sázavou postavil v 30. letech 20. století
slévárnu hliníku, oceli a barevných kovů a zahájil výrobu legendárních motocyklů JAWA a osobních vozů JAWA 700. Mezi architektonické zajímavosti patří kostel sv. Šimona a Judy nebo
dům U Micků s fasádou bohatě zdobenou freskami a sgrafity
od Karla Ludvíka Klusáčka.
www.visittynec.cz

Muzeum a hrad

Nejstarší písemná zmínka o týneckém hradu je z roku 1318,
podle archeologických nálezů ale byla tato oblast osídlena už
v 8. až 10. století. V 11. století zde byl postaven nejprve dřevěný
a později kamenný hrad s románskou rotundou, která je nejstarší památkou ve městě. Na hradě je muzeum se stálou expozicí týnecké kameniny a galerie. Gotická věž slouží jako rozhledna, jedno její podlaží obývá letní kolonie netopýra velkého.
18

/hradtynecnadsazavou

hrad_tynec_nad_sazavou

Hotel Týnec a Kulturní centrum

Nachází se v historické části města Týnec nad Sázavou v památkově chráněném objektu. Původně ho nechal postavit jako
továrnu na kameninové zboží kolem roku 1812 hrabě František
Josef z Vrtby. Tuto část historie připomíná expozice ve vstupních prostorách hotelu. Bývalou továrnu pak nechal na hotel
přestavět na přelomu 19. a 20. století jeho tehdejší majitel arcivévoda František Ferdinand d’Este. V 60. a 70. letech minulého
století byla budova přestavěna na kulturní dům.

V současné době objekt nabízí znovu obě služby – ubytovací
i společenskou. Je v něm hotel a společenský sál, který nabízí pestrý kulturní program. Součástí areálu je zahrada s letní
scénou, kde se konají koncerty, svatby i hostiny s grilováním.
V hotelu je také turistické informační centrum, které je k dispozici nejen hostům, ale i místním a návštěvníkům města.
www.hoteltynec.cz

/hoteltynec
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JAWA muzeum

Základní kámen výroby
motocyklů značky JAWA
položil Ing. František Janeček před více než pětaosmdesáti lety vyrobením
prvního motocyklu s touto značkou. Od té doby
Zbrojovka Ing. F. Janeček
a její nástupci vyrobili téměř 3,5 milionu motocyklů
značky JAWA a vyrábí je
dodnes. JAWA muzeum je
neveřejná expozice motocyklů JAWA umístěná přímo v základním závodě v Týnci nad
Sázavou. Sbírka obsahuje na 150 motocyklů, 2 automobily a řadu dalších exponátů z historie výroby motocyklů JAWA.

Zbořený Kostelec

Hrad, původně řečený Kostelec, byl založen asi na konci 13. století. Jeho poslední majitel Zdeněk Konopišťský ze Šternberka
o něj přišel v poděbradských válkách. V roce 1467 totiž vojsko
krále Jiřího z Poděbrad hrad dobylo a zbořilo – od té doby se
mu říká Zbořený Kostelec. Romantická zřícenina je volně přístupná. Navštívil ji a nakreslil i Karel Hynek Mácha.

Týnecká kamenina

Jemné kameninové zboží začal v Týnci nad Sázavou vyrábět
v roce 1793 František Josef z Vrtby. Hlavním výrobním artiklem
bylo stolní užitkové nádobí a dekorativní předměty jako vázy,
svícny, busty a kalamáře. Nejvíc ceněna ale byla figurální výroba. Barevnost podléhala módním trendům, nejoblíbenější
byly kobaltové tisky s bohatou květinovou bordurou. S nástupem porcelánu zájem o kameninu upadal, týnecká továrna
proto v roce 1866 ukončila provoz.
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ŘEKA SÁZAVA

Vytéká z rybníka Velké Dářko a po
218 kilometrech se vlévá do Vltavy.
Splavných je zhruba 208 kilometrů
od Žďáru nad Sázavou po soutok
s Vltavou u Davle. K nejatraktivnějším částem patří peřejnaté
úseky u Stvořidel a mezi Krhanicemi a Pikovicemi.

Posázavská stezka

Začíná v Pikovicích a její hlavní část je značena jako pěší turistická trasa č. 0001.
K nejatraktivnějším částem patří několikakilometrový úsek mezi Pikovicemi a Žampachem, kde je cesta místy vytesána ve skále a nabízí atraktivní vyhlídky, třeba Raisovu
nebo Klimentovu. Vidět je z ní i skalní útvar Pikovická jehla tyčící se nad tratí Posázavského pacifiku.

Posázavská příroda

Pro svou jedinečnost a divokost se
stala vyhledávaným cílem turistů
už na počátku 20. století. Nabízí
klidná zákoutí, hluboké lesy, strmé
skály, výjimečné geologické lokality,
přírodní rezervace… Jmenujme například Čertovu brázdu, Posázavské
bučiny, Hornopožárský les nebo
vrch Medník. Posledně jmenovaná
národní přírodní památka Medník
je spojována s výskytem vzácné
rostliny kandík psí zub a vede jí nejstarší česká naučná stezka. Nedaleké Hradištko s místními částmi
Pikovice, Brunšov a Rajchardov, ležící u soutoku Sázavy s Vltavou, je
považováno za kolébku trampingu
v Čechách.
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BISPORT

V týnecké základně vodáckého centra Bisport si můžete půjčit
lodě a splout na nich jeden z nejkrásnějších úseků řeky Sázavy
z Týnce nad Sázavou do Pikovic. Přenocovat můžete v Kempu
Týnec, a to ve vlastních či zapůjčených stanech, karavanech
nebo v teepee. K dispozici je tu sociální zařízení i občerstvení ve
vodáckém bistrobusu. Novinkou je obrovská vzduchová trampolína, hrací koutek pro děti a nové prostory pro odpočinek.
www.bisport.cz

/bisport.cz

bisport.cz

Týnec nad Sázavou můžete poznat i během procházky po
nově upraveném nábřeží s mlatovou cestou, dřevěným altánem s výhledem na řeku, lavičkami, lehátky a informačními
pylony.

22

BISTRO & CAFE PŘÍBĚH

Nedaleko centra Týnce nad Sázavou najdete
pod jednou střechou bistro, kavárnu a hostel.
Jedinečný prostor s výhledem na řeku Sázavu
nabízí místo, kde si lidé můžou povídat, číst, hrát
hry, pracovat nebo jen tak přemýšlet a nedělat
vůbec nic. Dostanete tu rychlou snídani, něco
malého k zakousnutí, polévku, burger, zmrzlinu
nebo sladký dezert. K tomu dobrou kávu nebo
limonádu.
www.bistropribeh.cz

/bistrocafepribeh

bistropribeh
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BYSTŘICE

Bystřici založil v letech 1258–1278
Ondřej Benešovic z větve pánů
z Dubé na tzv. Gmundské stezce, která byla jednou z nejstarších dálkových komunikací
v Čechách. Od roku 1460 byla
majetkem rodu Sternbergů, kteří
byli odpůrci krále Jiřího z Poděbrad. V jednom z konfliktů se ale
Bystřičtí postavili na jeho stranu, za což král Bystřici povýšil na
městys a udělil jí erb.
Město ležící ve Středočeské pahorkatině nabízí spoustu přírodních a historických zajímavostí.
Jednou z nich je Přírodní park
Džbány-Žebrák rozprostírající se
na ploše 53 km². Vyskytuje se zde
řada zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů.

Pojmem ve svém oboru jsou bystřičtí ochotníci a loutkoherci. Každoročně na přelomu května a června pořádají přehlídku amatérských souborů Divadelní festival Ludvíka Němce a v listopadu zvou nejen dětské
diváky na Dny loutkového divadla.
Okolí Bystřice je protkáno sítí vyznačených turistických tras. Vydat se po nich můžete nejen do Přírodního parku Džbány–Žebrák, ale také do Tvoršovic,
k Mlýnům, kolem rybníků Splavský, Kuchařský, Oborák,
Podhrázský a Opřetický, do Ouběnic nebo na Tožici.

www.visitbystrice.cz

Letiště Benešov

Leží nedaleko Bystřice a má statut veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště. Nabízí
vyhlídkové lety letadly, vrtulníky a kluzáky. Vážnější zájemci mohou v některé z místních leteckých škol získat
pilotní průkaz. Je zde také možné si vyzkoušet profesionální letecký simulátor. V areálu se nachází také Modelářské letiště Nesvačily, které pořádá pravidelné ukázkové akce.
www.lkbe.eu
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Zámek Líšno

Na jeho místě stával původně hrad Léštno založený zřejmě po roce 1367.
Současnou podobu mu dal pražský průmyslník Čeněk Daněk, který jej nechal v letech 1873–1884 přestavět na přepychové sídlo. Romantická stavba,
která má v současnosti soukromého majitele, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Bývalý hradní příkop se proměnil v amfiteátr, opraveny jsou altány
i prvorepublikový bazén a zámecký dvůr, obnoven byl systém cest v parku,
sad, alpinium i rybník. Prohlídka parku včetně výkladu je možná po domluvě.
www.zameklisno.cz

Golf Resort Konopiště

Jeden z největších a nejkrásnějších golfových resortů v republice vznikl v zámeckém areálu Tvoršovice nedaleko Benešova.
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Disponuje dvěma mistrovskými 18jamkovými a veřejným 9jamkovým hřištěm. Nabízí také služby Spa & Wellness centra.

RETROAUTOMUZEUM STRNADICE

Je jedním z největších soukromých automobilových muzeí
v České republice. Představuje ucelenou kolekci vozidel, která
byla k vidění na našich silnicích v 2. polovině minulého století – k vidění je tu přes 220 automobilů z let 1948 až 1989. Kromě vozů československé výroby jsou mezi exponáty i auta vyráběná v zemích bývalé Rady vzájemné hospodářské pomoci
(RVHP) – trabanty, lady, wartburgy, volhy, moskviče, dacie…
Nechybí tu ani západní vozy, které se tehdy prodávaly pouze
v Tuzexu a dosáhla na ně jen hrstka vyvolených.

Muzejní expozice je tvořena několika výstavními celky doplněnými o řadu dioramat. Jedna z hlavních částí nazvaných „Od
zavinovačky k sametu“ je věnována fenoménu automobilu,
který nás provází doslova celým životem. Některé typy vozidel
se totiž vyráběly prakticky beze změn i dvě desítky let a člověk
se s jejich nejrůznějšími variantami mohl potkávat v průběhu
větší části svého života.
Muzeum je otevřeno od června do září, včetně státních svátků, od úterý do neděle mezi 10.00 až 17.00.
www.retroautomuzeum.com
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NEVEKLOV

Osud městečka, které je připomínáno už
na konci 13. století, tragicky poznamenalo
vystěhování regionu během 2. světové války. Přesto má návštěvníkům co nabídnout.
Mezi místní zajímavosti patří bývalá radnice, kostel sv. Havla, židovský hřbitov a morový sloup. U sokolovny se nachází památník
houslisty Jana Kubelíka – z Neveklovska pocházejí předci slavného rodu. Neveklov díky
malebné přírodě vybízí návštěvníky k turistice, cyklistice či rybaření.

Rozhledna na Neštětické hoře

Nachází se asi 5 kilometrů od Neveklova. Byla
postavena v roce 1927 u příležitosti 300. výročí potlačení selského povstání. Je volně přístupná bez omezení.

Stezka rytíře
Adama Řepy

Po Neveklově se můžete
s dětmi projít stezkou rytíře Adama Řepy, který
žil před 500 lety na zdejší
tvrzi Tloskov a pro město
udělal mnoho dobrého.
Stačí si ve zdejším informačním centru vyzvednout herní plán a vydat
se podle něj na 1 km
dlouhou cestu. Během ní
je potřeba vyřešit deset
zajímavých úkolů. Za jejich splnění čeká na malé
návštěvníky odměna.

Tloskov

Jedním z významných vlastníků bývalého tloskovského panství, které
patřilo k Neveklovu, byl známý inženýr, konstruktér a průmyslník Čeněk Daněk (1827–1893). Ve zdejším původně renesančním zámku sídlí
Centrum sociálních služeb Tloskov. Park u zámku je volně přístupný.

Pomník vystěhování

Připomíná násilné vystěhování Neveklovska během 2. světové války. Kvůli vybudování cvičiště zbraní SS byl od roku 1942 prostor
mezi Vltavou a Sázavou postupně vysídlován a své domovy musely opustit tisíce lidí. Život zdejších obyvatel to hluboce poznamenalo. Po válce se většinou neměli kam vrátit – našli jen pobořené zdi, vyražená okna a dveře, zpustošená pole, otrávené studny. Pomník byl odhalen v roce 1983 u příležitosti 40. výročí tragických událostí. Jeho autorem je sochař Petr Vitvar.
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CAFÉ STAROSTA

Rodinná kavárna v Neveklově nabízí
domácí zákusky, sendviče, mléčné
koktejly, domácí nanuky, čepované
pivo, víno a míchané nápoje. Můžete
si sem zajít o víkendu na snídani, výběr je vždy ze slané a sladké varianty.
Kávu si můžete vychutnat na zahrádce, na které jsou vítáni i cyklisté, pro
malé děti je dětský koutek. Každodenní nabídku dobrot můžete sledovat na Facebooku a Instagramu.
/cafestarosta

Chvojínek

Obec se nachází asi 2,5 km od Neveklova. Její dominantou je raně gotický
kostel sv. Václava. Jedná se o střídmou
jednolodní budovu. V severní stěně lodi
se nachází kamenný portál, za pozornost stojí také raně barokní oltář nebo
dvojice tzv. sediliových výklenků ve zdi
lodi.
Kostel stojící na oblém návrší je obestřen neopakovatelnou atmosférou.
I proto si jej oblíbili filmaři – k vidění
je například ve snímku Kytice (2000),
který zde natočil režisér F. A. Brabec na
motivy balad Karla Jaromíra Erbena.
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cafe_starosta

FARMA HEROUTICE

Zaměřuje se na chov koní a agroturistiku. Provozuje stáje, kol
biště pro pořádání jezdeckých závodů, krytou a venkovní jízdárnu, ubytování i stylovou restauraci. Zdejší renomovaná
jezdecká škola se zaměřuje na výcvik dětí – Heroutičtí stáli

u zrodu pony sportu v České republice. Farma nabízí i zázemí
pro pořádání firemních akcí. Je také jedinečným místem pro
svatební víkend.
www.heroutice.cz
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34 I Neveklovsko a Netvořicko

VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM LEŠANY
Vzniklo v bývalých dělostřeleckých kasárnách mezi obcemi Lešany a Krhanice. Tvoří ho rozsáhlé expozice s více než
700 historickými tanky, kanóny, motocykly, obrněnými, nákladními a osobními vozidly, raketovou technikou, ženijními
prostředky a logistickým materiálem, pocházejícími z období

od roku 1890 do současnosti. Nahlédnout do tajů nejen československé historické vojenské techniky návštěvníci mohou
několikrát ročně také prostřednictvím tradičních ukázkových
akcí, mezi něž patří například Tankový nebo Dětský den. Muzeum je přístupné zdarma.
www.vhu.cz
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NETVOŘICE

Městys, jehož počátky sahají až do roku 1205, nabízí řadu
zajímavostí. Za návštěvu určitě
stojí znovu otevřené Městské
muzeum s expozicí unikátní
sbírky výrobků ze zaniklé továrny na kameninu v Týnci nad Sázavou, která je největší v České
republice. K vidění je i expozice
věnovaná násilnému vystěhování regionu za 2. světové války
a světový unikát – prototyp vysokého kola Barták.
Zájem si zaslouží i kostel Nanebevzetí Panny Marie se základy
položenými ve 14. století. Naučná stezka Poznáváme Netvořicko od A do Z je průřezem historie městysu a jeho okolí a je možné po ní dojít až do přilehlého lesa Háj, kde
najdete další místní zajímavost – vysvěcenou kapličku se studánkou.
www.netvorice.cz/muzeum
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Rodinné muzejíčko smaltu

Najdete ho v Netvořicích. K vidění jsou tu výrobky českých
a slovenských smaltoven od druhé poloviny 19. století – konvič-

ky, hrnky, džbánky, bandasky a pekáčky z domácností našich
předků. Součástí je i stylové vetešnictví.
muzeum.ukockyzakominem.cz
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LEŠANY

Vyrůstal zde básník a spisovatel František Hrubín, který
malebnou vesničku zachytil v řadě svých děl. Jeho život
a tvorbu připomíná nová pamětní síň na obecním úřadě. Nechybí v ní ani připomínka jednoho z nejznámějších
Hrubínových děl – poemy Romance pro křídlovku –, kterou převedl na filmové plátno režisér Otakar Vávra.
Součástí expozice je audiovizuální kompilace o Hrubínovi,
ukázky z filmů a poslech přednesů. Pamětní síň je otevřena během úředních hodin radnice nebo na objednání.

Hotel Všetice

Hotel s parkem vznikl z bývalého statku. Součástí areálu je jízdárna s moderním zázemím
pro jezdce i jejich koně. Hosté mohou využít také
doplňkové aktivity (lukostřelba, wellness, aquazorbing, jízda na koni, stavba vorů…) nebo trénink farmářských dovedností.
www.vsetice.cz

39

40

JÍLOVÉ U PRAHY

Královské horní město Jílové u Prahy bylo založeno ve
13. století a jeho bohatá minulost je úzce spjata s těžbou
zlata. Přilákalo sem mimo jiné
i známého alchymistu Edwarda Kelleyho, který vlastnil
například zdejší dům Mince.
Nejstarší stavbou ve městě je
kostel sv. Vojtěcha ze 13. století, v němž se nachází jedinečný deskový oltář.
Dominantou náměstí je radnice s dochovanou obecní
šatlavou. K místním zajímavostem patří také kostel Božího těla ze 14. století nebo kaple sv. Václava.
www.zlatemestojilove.cz

Rozhledna Pepř

Pěkný pohled na město a jeho okolí je z rozhledny na vrchu Pepř nedaleko Jílového.
Ocelová příhradová stavba má vyhlídkovou plošinu ve výšce 18 metrů. Podobný zážitek nabízí i skalní útvar Boží skála, který je jednou ze zastávek okruhu Jílovské vyhlídky. Na nedalekém kopci Ďábel u vesnice Petrov je vyznačen geometrický střed
Čech.
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Štola Václav

Zajímavý zážitek nabízí návštěva historické
štoly Václav dolu Pepř v Horním Studeném,
kterou provozuje spolek Montanika. Prohlídka čtyřkilometrového okruhu je možná po
předchozí rezervaci, trvá 2,5 hodiny, v části je
doprava zajištěna důlním vláčkem. Návštěvníci si mohou prohlédnout technické zázemí
s expozicí vrtací techniky, pro zdatnější se tu
připravuje unikátní Via ferrata – výstup s jištěním do největší dobývky.
www.jilovskezlatedoly.cz

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Nachází se v domě Mince, kde ve středověku sídlil
královský horní úřad. Ke zhlédnutí jsou v něm stálé
expozice nazvané Historie těžby a zpracování zlata, Ora et labora (Modli se a pracuj), Jílové v odlesku
zlata či Tramping a příroda dolního Posázaví. Nabízí
také prohlídky bývalých zlatonosných štol sv. Josefa,
sv. Antonína Paduánského a Halíře.
www.muzeumjilove.cz

Žampašský most

Je jedním z nejvyšších a nejstarších
železničních kamenných mostů ve
střední Evropě. Ve výšce 41,5 metru se
klene přes Kocourské údolí mezi jílovskými městskými částmi Žampach
a Studené. Je dlouhý 110 metrů a leží
na trati legendárního Posázavského pacifiku mezi zastávkami Jílové
u Prahy a Luka pod Medníkem.
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Restaurace Florian

Nachází se na Masarykově náměstí v Jílovém u Prahy ve starém měšťanském domě, jehož majitelem byl mimo jiné i známý
alchymista Edward Kelley. Připravuje česká jídla ze surovin od
českých dodavatelů a farmářů, zvláště pak vyzrálého hovězího
masa z jílovského bio-eko chovu.
www.florianjilove.cz

Ski areál Chotouň

Lyžařský areál s uměle zasněžovanou a osvětlenou sjezdovkou
vhodnou zejména pro začínající a středně pokročilé lyžaře
a snowboardisty. K dispozici
jsou dva vleky a pás pro úplné
začátečníky, lyžařská škola, půjčovna i stánek s občerstvením.
www.vlekychotoun.cz

TIP NA VÝLET
Vydejte se na kole z Jílového u Prahy za Kelty. Třicetikilometrová trasa, vhodná pro zdatné cyklisty, vede přes Okrouhlo,
Zvoli, Ohrobec a Lhotu k největšímu opevněnému keltskému
hradišti Závist s naučnou stezkou. Zpět do Jílového se pak
vrátíte po cyklotrase č. 19A vedoucí přes Libeň a Libeř (lesní terén) – v závěru se připravte na zhruba dvoukilometrové
stoupání.

Nebo se nechte inspirovat expozicí Ora et labora v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, která připomíná počátky českých dějin a rozvoj dolního Posázaví, a projděte se po naučné
stezce Sekanka – Ostrovský klášter. Vede z Hradištka-Sekanky na Ostrov a ke kostelu sv. Kiliána. V jílovském muzeu je ke
zhlédnutí i 3D vizualizace možné podoby Ostrovského kláštera
a zaniklého středověkého města nad soutokem Vltavy a Sázavy v místě zvaném Sekanka.
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44 I Průhonice a Dolní Břežany

DOLNOBŘEŽANSKO

Dolnobřežansko je atraktivní oblastí pro příměstskou turistiku
a cyklistiku. Nechybí tu krásná příroda a historické památky.

Hradiště Závist

Hradiště Závist, které je národní kulturní památkou, bylo svého času největším keltským oppidem v Čechách. Na jeho akropoli byla v roce 2021 postavena rozhledna, jejímž autorem je
architekt Martin Rajniš.
Pro zájemce o historii je v prostorách Regionálního informačního centra v Dolních Břežanech připravena netradiční mu-

zejní expozice, jejíž součástí je ZÁVIST CAVE – multiprojekční
zařízení pro vizualizaci historických scén. Návštěvníci si zde mohou také prohlédnout části oppida Závist ve virtuální realitě –
ať už prostřednictvím brýlí nebo dotykové obrazovky s interaktivními prvky. Prvky virtuální archeologie obsahují také dva
venkovní poznávací okruhy, které navazují na muzejní expozici.
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Mezi další zajímavá místa v obci patří Hradišťátko. Jedná se o pozůstatek raně středověkého hradiště.
V obci naleznete i řadu drobných
historických památek, například pomník Vítězslava Hálka nebo sousoší
Kalvárie. Zájemci o architekturu se
mohou projít po zdejším architektonickém okruhu, který prezentuje
zajímavé stavby oceňované v architektonických soutěžích. Veřejné
prostory jsou pravidelně kultivovány
uměním a postupem času zde vzniká velmi zajímavá sbírka současného sochařského umění.
V červnu 2015 se začala psát novodobá historie pivovarnictví v Dolních
Břežanech a byl zde otevřen moderní Olivův pivovar. Kompletní rekonstrukcí prošel i zámecký areál.

Laserová centra
ELI Beamlines a HiLASE

Laserová centra v Dolních Břežanech spolupracují s nejprestižnějšími světovými výzkumnými pracovišti. Pravidelně otevírají své brány
veřejnosti.
www.ric-dolnibrezany.cz
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PRŮHONICE

Vyhledávaným turistickým cílem
v obci je Dendrologická zahrada,
spravovaná Výzkumným ústavem
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Byla založena
v polovině 70. let minulého století na ploše 73 hektarů. Je na nich
soustředěno přes 10 000 druhů
a odrůd dřevin, trvalek a cibulovin
z různých částí světa.
www.vukoz.cz

Průhonický park a zámek

Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka a jako
základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty domácích a cizokrajných dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Výjimečná je zdejší sbírka rododendronů čítající kolem 8 000 kusů. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné
krajinářské dílo, které bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
Na skalnatém ostrohu nad potokem Botič, který parkem protéká, leží zámek. Je
v něm mimo jiné expozice „Průhonický zámek a park, dílo přírody a lidského ducha“ a Galerie Natura zaměřující se na výstavy soudobého umění.
www.pruhonickypark.cz
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AQUAPALACE RESORT PRAHA

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě se
nachází v Čestlicích u Prahy. Zajistí zábavu,
adrenalin i relaxaci na celý den. Ve třech palácích nabízí opravdové vyžití pro všechny vodní
nadšence. Vybrat si tu mohou z 21 skluzavek
a tobogánů.
Milovníci virtuální reality jistě ocení průlet vesmírem na tobogánu MAGIC TUBE, návštěvníci
Korálového dómu zase mohou relaxovat při
pozorování podmořského života v obřích akváriích, ti nejmenší si užijí spousty zábavy v novém dětském brouzdališti. Na výběr je tu také
pestrá nabídka animačních programů a laser
show.
Aquapalace Praha ale není jen o vodních
atrakcích, jeho součástí je i největší Saunový svět v ČR s 18 saunami a prohřívárnami
a mnoho dalších relaxačních aktivit. Unikátním zážitkem jsou také zdejší originální saunové ceremoniály. Ve SPA & Wellness centru je
možné relaxovat formou masáží, kosmetických
procedur či jen pobytu ve speciálních relaxačních
místnostech. Aquapalace Resort Praha nabízí také
komfortní ubytování ve 4* hotelu s více než 200 pokoji. Jsou mezi nimi například i pirátské apartmány.
www.aquapalace.cz
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PIVOVAR VELKÉ POPOVICE
Historie výroby piva ve Velkých Popovicích se začala psát
v roce 1874 a je spojena s rodinou průmyslníků Ringhofferů.
Duchovním otcem symbolu velkopopovického pivovaru – koz-

la – byl podle legendy potulný francouzský malíř, který sem
zavítal v roce 1919. Prvního živého kozla pro štěstí si majitelé
pivovaru přivedli v roce 1938 a pojmenovali ho po pracovníkovi
zdejší stáčírny Olda. A stejně se jmenovali a jmenují
všichni jeho následovníci.
Chcete vědět, jak se Kozel vaří?
Nakoukněte mu pod pokličku! Při prohlídce pivovaru
poznáte historii, ve sklepích ochutnáte to nejčerst
vější pivo a po návštěvě stáčecí linky se nakonec
setkáte i se samotným kozlem Oldou. Od června do
září vás navíc do pivovaru dopraví z Prahy speciální
vláček Kozel expres!
A pokud chcete navíc ještě proniknout do tajů hospodského řemesla, přihlaste se do Kozlovy školy
čepování piva. V rámci tříhodinového programu se
nejen vydáte na prohlídku pivovaru, ale hlavně se
naučíte, jak správně načepovat poctivý půllitr piva.
Kromě dobrého pocitu si pak odtud odnesete i Kozlův výuční list.
www.kozel.cz
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HOTEL SEN

V malebné krajině Ladova kraje, v obci Senohraby, se rozprostírá místo plné klidu, odpočinku a pohostinnosti.

V hotelu Sen naleznete krásné ubytování,
gurmánskou
restauraci, romantický svatební
palouk, moderní kongresové prostory a pohádkové wellness Infinit Sen.
Místní personál vám rád
splní každé vaše přání.
Přijďte se nechat hýčkat.
www.hotelsen.cz
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ŠIBENIČNÍ VRCH

Šibeniční vrch se nachází v obci Mnichovice nedaleko Prahy, v malebné
krajině, která je součástí pohádkového regionu Ladův kraj. Horský areál
nabízí široké sportovní a společenské vyžití: ski areál s lyžařskou školou,
tenisovou halu, squash, bowling, plážový volejbal, srubovou restauraci
s terasou, dětské hřiště s lanovkou, brouzdaliště a malý bazén. Ubytovat se tu můžete ve Sport-hotelu s pěti pokoji v největším srubu v Evropě,
ve čtyřech roubenkách a karavan campu. Areál je ideálním místem pro
jednotlivce, skupiny i rodiny s dětmi, kteří chtějí sportovat nebo relaxovat.
www.sibenicnivrch.cz
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/sibenicnivrch.cz

HOTEL ZÁMEK ŠTIŘÍN

Barokní zámek naleznete 25 km od Prahy v malebném Ladově kraji. Je zakomponován do Francouzské zahrady, kaskády rybníků a anglického parku
s unikátním golfovým hřištěm. Právě proto je vyhledávaným cílem návštěvníků. Poznat ho můžete i Vy!
Dýchne na vás historie
Na místě tvrze z patnáctého století vznikl po třicetileté válce zámek se zahradou, v jehož vlastnictví
se vystřídala řada majitelů. Hlavní rozkvět přišel
až s průmyslníkem Františkem Ringhofferem II.
v 19. století. Dnes je zámek v majetku Ministerstva
zahraničních věcí a slouží jako hotel s kapacitou
63 pokojů a konferenčními sály pro až 250 hostů.
www.stirin.cz

/zamekstirin

Zážitky pro každého
Příjemnou relaxaci ve whirlpoolu nebo při masáži můžete doplnit sportovním vyžitím ve fitness, golfem na 9jamkovém hřišti, výletem na kole
nebo procházkou po naučné stezce Krajinou barona Ringhoffera. Zámek nenabízí pravidelné komentované prohlídky, interiéry si ale můžete prohlédnout v rámci akce Rozkvetlý Štiřín. Mimo sezonu je k dispozici
celý park, v sezoně, kdy se hraje golf, pak Francouzská zahrada a Relax
park. Pokud zatoužíte po poznání, můžete využít novou mobilní aplikaci
Tourstories s audioprůvodcem a bonusy.
Akce, oslavy, svatby, pobyty jako dárek
Zámek Štiřín je ideálním místem pro pořádání společenských událostí,
konferencí, seminářů nebo rodinných oslav a romantické prostředí přímo vybízí říct si tu s partnerem své ano. Svatební obřad zajistíme v kteroukoliv roční dobu a připravíme vše potřebné, co k takovému dni patří.
Pobyt na romantickém zámku můžete darovat i jako dárek ve formě
voucheru.
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LADŮV KRAJ

Kraj, který nese jméno malíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Lady (1887–1957),
si můžete projít Cestou kocoura Mikeše
nebo Vodnickými vycházkami, kterými
provázejí známé postavičky z Ladových
knížek. Vydat se jím můžete i po naučné
stezce připomínající zdejšího významného průmyslníka 19. století barona
Františka Ringhoffera. Můžete si ho ale
také projet cyklostezkou Na kole do Prahy, která začíná v Mnichovicích.
www.joseflada.cz

Hrusice

Zlenice a Stará Dubá

Osud hradu Zlenice, založeného na počátku 14. století, zpečetily poděbradské války
v letech 1463–1465. Areál zříceniny je volně přístupný. Vojska krále Jiřího z Poděbrad
zbořila v 15. století i hrad Stará Dubá s podhradním městečkem Odranec, jejichž unikátní pozůstatky se nacházejí proti proudu řeky u nedalekých Přestavlk.

Říční lázně Senohraby

Plovárna prvorepublikového stylu leží na soutoku Sázavy s potokem Mnichovkou pod zříceninou hradu Zlenice. S protějším břehem ji
spojuje přívoz. Návštěvníci tu mají k dispozici
stylové převlékací kabinky, venkovní i vnitřní
sprchy a dětské hřiště.

Posezení U Andělky
Rodinná kavárna ve Velkých Popovicích, nabízející koláče, chlebíčky a další dobroty vlastní výroby, funguje také jako informační
centrum. Najdete v ní i obchůdek
s drobnými dárky. Je zároveň místem pro setkávání a pro příjemné
trávení volného času.
www.posezeniuandelky.cz
54

Hvězdárna Ondřejov

Rodiště Josefa Lady. Připomíná ho stálá expozice v Památníku Josefa Lady
a jeho dcery Aleny, která se nachází
v letní vile Ladových. Významnou hrusickou památkou je také kostel sv. Václava s ústupkovým portálem z červeného pískovce.

Založil ji v roce 1898 Josef Frič a v současnosti je pracovištěm Astronomického ústavu AV ČR. Může se pochlubit jedním z největších dalekohledů v Evropě. Historické kopule slouží jako muzea, jejich okolí je koncipováno jako
arboretum.

SVĚT ŠKODOVEK

Jedinečné automuzeum se nachází
u silnice č. 109 mezi obcemi Poříčí nad
Sázavou a Čerčany. Představuje jednu
z největších soukromých sbírek automobilů Škoda. Mezi nejzajímavější exponáty
patří originální závodní a okruhové speciály, které tvoří největší ucelenou sbírku
sportovních škodovek na světě. Je mezi
nimi mimo jiné Škoda Popular Special
Sport z roku 1934 nebo mistrovská Škoda
130 RS posádky Enge-Vojtěch-Šenkýř.
Kromě sekce motorsportu jsou k vidění
i prototypy (třeba Škoda 720 a 761, které
se do sériové výroby nedostaly) a užitkové verze škodovek. Expozice dá nahlédnout také do staré učebny autoškoly
s dobovými trenažéry. K vidění jsou také
premiérské a prezidentské limuzíny.
www.svet-skodovek.cz

55

56

POSÁZAVSKÝ PACIFIK

Legendární železniční trať, která citelně ovlivnila zejména hospodářský vývoj celého Posázaví,
vede z Prahy-Modřan přes Davli až do Světlé nad
Sázavou. Populární se stala zejména díky trampům, kteří jí v první polovině 20. století vyráželi
z Prahy na výlety do přírody. Podél trati je množství historických i přírodních zajímavostí.
O záchranu architektonických památek spojených s legendární tratí se už čtvrtstoletí stará
spolek Posázavský Pacifik. Snaží se renovovat
a provozovat z historického hlediska významná
železniční vozidla a rekonstruovat vybrané železniční budovy. Jednou z nich je bývalá vodárenská
věž „U Sekalů“ v Čerčanech, která zásobovala vodou lokomotivní kotle parních vlaků už v 19. století. Spolek ji zachránil před demolicí a vrátil jí její
autentickou podobu.
Párou Posázavím aneb S nostalgií po legendární trati
České dráhy pořádají několikrát ročně okružní jízdu parním vlakem do oblasti dolního Posázaví a Ladova kraje s návštěvou Týnce nad Sázavou. Jede se z Prahy přes Davli do Čerčan. Podrobné
informace včetně termínů jízd jsou na www.cd.cz v sekci Vlakem
na výlet.

Zahradní železnice Dalecký

Zahradní železnice „pětipalcovka“, na které se můžete svézt,
se nachází na zahradě rodinné vily v Hodějovského ulici v Benešově. Kromě ní je zde k vidění modelová železnice s nádražím a výtopnou zasazená do přírodních modelových scenérií. Zahradní železnice je v provozu od května do října, a to
každý druhý a čtvrtý víkend v měsíci. Rezervace je nutná.
www.svet-zeleznice.cz
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KÁCOV

K místním zajímavostem patří mariánské sousoší Neposkvrněného početí Panny Marie
se sochami Čtrnácti svatých pomocníků, farní chrám Narození Panny Marie s ostatky
sv. Liberáta, zřícenina feudálního sídla zvaná Pustý hrad nebo ocelový most typu Bailey, který se klene přes řeku Sázavu nedaleko nádraží. K významným kácovským rodákům patří biskup českobudějovický Jan Valerián Jirsík (1798–1883), kterého připomíná
pamětní deska na jeho rodném domě.
Vydejte se prozkoumat okolí Kácova po naučné stezce. Dvanáctikilometrová okružní trasa vás zavede přes lesní komplex Klenek ke Koutskému mlýnu, do obce Polipsy
a strání nad Losinským potokem se vrátíte zpět do Kácova. Zastavte se třeba u „Václavíčka“, sloupového památníku, který byl postaven v roce 1929 na počest sv. Václava.
Nebo vystoupejte na Čertovu vyhlídku, která nabízí pěkné pohledy do krajiny.
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Zámek Kácov

Z původně barokní tvrze ho nechala postavit v letech
1723–1733 kněžna Anna Marie Františka Toskánská. V roce 1918
zámek přešel do vlastnictví státu, v současnosti má soukromého vlastníka. Kvůli rekonstrukci je uzavřen.

Malé muzeum techniky JAWY od Sázavy

V soukromém muzeu je ke zhlédnutí 70 motocyklů, mopedů
a skútrů české a slovenské výroby, hlavně značky JAWA, ČZ,
Manet a Stadion. K vidění jsou tu také historické fyzikální modely, modely technických principů, řezy motorů, krystalové přijímače, měřicí přístroje a další technické zajímavosti.
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ZRUČ NAD SÁZAVOU

Nejstarší písemná zmínka o Zruči
pochází z roku 1328. Dominantu města tvoří zámek, kterému předcházel
středověký hrad postavený na tomto
místě patrně v první třetině 14. století. Do zručské historie se významně
zapsalo několik šlechtických rodů –
mocní a výbojní Kolowratové, Kalenicové, jejichž erb tvoří městský znak,
nebo Schebkové – významní stavitelé železnic. Zámek byl za pomoci
evropských fondů ve třech etapách
nákladně zrekonstruován a od roku
2010 zde probíhají prohlídky v duchu
posledních majitelů zámku rodiny
Schebků.

Zámek a zámecký park

Návštěvníci zámku si mohou vybrat ze dvou prohlídkových okruhů. Malý okruh zahrnuje zámecké interiéry a velký okruh navíc
ještě zámeckou kapli a výstup na zámeckou věž. V podkroví se
nachází stálá expozice Svět kostiček a panenek s hernou pro
děti. Kolem zámku se rozprostírá nádherný park s jezírkem.
www.zamek-zruc.cz

Kolowratská věž

Uvnitř věže je zajímavá expozice středověkých zbraní. Každé patro věže je interaktivní a hravou formou seznamuje děti
s historií objektu, dobovými nástroji a zbraněmi připomínajícími obranu hradu ve středověku. Z koruny dvacetimetrové věže
se naskýtá nádherný výhled na celý zámecký areál.

Vodácké muzeum

Unikátní expozice ve Zručském dvoře představuje historické
i nejmodernější lodě a kajaky, model řeky s jezy, laminovací
dílnu, historické vodácké tábořiště, je v něm koutek s raftem
i místo, kde se promítají historické filmy o vodáctví.

Dětské hřiště s kuličkovou dráhou

Nachází se nedaleko zručského zámku a je na něm přes
40 atrakcí pro děti. Patří mezi ně i unikátní kuličková dráha.
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BISPORT – PŮJČOVNA LODÍ

Bisport půjčuje kánoe, rafty i další vodácké vybavení, a to od Stvořidel až po Pikovice. Zajistí vám vodácký výlet, ubytování
i občerstvení. V Kácově se nachází jedna z hlavních loděnic, kde je k dispozici
hostel s komfortním zázemím a prostornou společenskou místností a tábořiště
přímo u řeky. Od května do konce září je
v areálu otevřeno bistro a obchůdek s vodáckými potřebami. Nově si tu půjčíte
také koloběžky. Bisport má vodáckou základnu se skladem lodí také v Týnci nad
Sázavou.
www.bisport.cz
Tip na výlet
Dvanáctikilometrovou naučnou stezku kolem Kácova si můžete projít pěšky i projet
na kole. Nebo si v Bisportu půjčte koloběžku! Kdo by se zalekl prudkého stoupání
z Koutského mlýna do Polipes, může si okruh trochu prodloužit a jet po zelené značce na Čestín – cesta vedoucí lesem tu stoupá jen mírně. Od Bisportu si na koloběžce můžete vyjet také k Žabkám a zpět – těch šest kilometrů hravě zvládnou i děti.
Lehká je i šestikilometrová trasa k Letovisku Chobot, odtud se vydáte po zelené turistické značce k brodu u Losinského potoka. U rozcestí Pod Zderadinkami, těsně za
brodem, se napojíte na žlutou značku, která vás dovede zpět do loděnice.
Kdo dává přednost dobrodružství na vodě, může v Kácově sednout na loď a vydat
se třeba na 11 km dlouhou plavbu do Českého Šternberka – hravě se dá zvládnout
za jeden den. Od půjčovny lodí Bisport se vydáte k osadě Pelíškův most u Tichonic,
kde musíte překonat první jez. Další na vás čeká necelý kilometr dál za táborem
YMCA u osady Mazurov a na třetí narazíte na okraji Soběšína. Všechny jezy jsou
sjízdné, před jejich splutím ale doporučujeme si terén dopředu obhlédnout. V Bisportu vám určitě rádi poradí!
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ŘEKA VLTAVA

Kraj kolem řeky Vltavy je předurčen k toulkám přírodou
a nabízí krásné výhledy, které nikdy neomrzí. Zkuste se
projít naučnou stezkou Svatojánské proudy, která vede
skalnatým kaňonem na levém břehu řeky, který býval
v minulosti postrachem vorařů a lodníků – jejich plavi62

dla ohrožovaly dravé proudy valící se přes balvany skryté
v řečišti. Svatojánské proudy si ale oblíbili vodáci, kteří
si kolem řeky začali stavět příbytky – vznikla tak první
trampská osada Ztracená naděje (Ztracenka). Dnes jsou
Svatojánské proudy pod hladinou Štěchovické přehrady.

#milujemetočenou
Srdečně Vás zveme do zmrzlinového ráje #milujemetočenou.
Stánek v Davli u soutoku Vltavy a Sázavy nabízí denně 12 druhů italské točené zmrzliny a 2x týdně nové menu. Tradiční
i nevšední příchutě, lahodnou italskou kávu i speciality jako
Affogato či ledovou kávu se zmrzlinou nebo italské domácí

limonády s vodou z Dolomit. Nechybí ani ledová tříšť nebo
mléčné koktejly. Posezení na zahrádce s vodní mlhou v letních dnech přijde vhod a pokud spěcháte, veškerý sortiment
lze připravit i s sebou.
/milujemetocenou
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