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Posázaví – to nejsou jen malebná zákoutí, hluboká údolí, skalnaté rokliny a dravé peřeje řeky
Sázavy, které právem obdivují vodáci, turisté i místní obyvatelé. Kraj kolem jedné z nejromantičtějších českých řek nabízí ještě mnohem víc. Majestátní hrady a zámky, romantické vyhlídky, zajímavé přírodní dominanty, pěší i cyklistické stezky, koňské farmy, adrenalinové zážitky, tajuplné
pověsti… Nechte se jimi zlákat k návštěvě!
posazavi.com

posazavi

poznavame_posazavi

ŘEKA SÁZAVA
Patří mezi nejhezčí a vodáky nejvyhledávanější řeky
v republice. Vytéká z rybníka Velké Dářko a po 218 kilometrech se vlévá do Vltavy. Splavných je zhruba
208 kilometrů od Žďáru nad Sázavou po soutok
u Davle. K nejatraktivnějším částem patří peřejnaté úseky u Stvořidel a mezi Krhanicemi a Pikovicemi.
V celém splavném úseku je nejen spousta přírodních
a historických zajímavostí, ale také tábořišť, vodác-

kých půjčoven i restaurací a bufetů. Oblast je snadno
dostupná také vlakem – jezdí tu například legendární
Posázavský Pacifik.
Dolní tok řeky Sázavy je často nazýván kolébkou českého
trampingu. Právě sem začali kolem roku 1918 podnikat
výpravy první táborníci. Jejich odkaz tu dodnes připomíná velké množství chatových osad.

POSÁZAVSKÝ PACIFIK
Legendární železniční trať citelně ovlivnila zejména
hospodářský vývoj celého Posázaví. Vznikla na přelomu 19. a 20. století a vedla z Prahy-Modřan přes Davli
podél řeky Sázavy až do Světlé nad Sázavou. Svou romantickou podobou a odvážným řešením se právem
řadí mezi nejhezčí v České republice. Vede krásnou
přírodou kolem historických i přírodních zajímavostí.
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Populární se stala zejména díky trampům, kteří jí v první polovině 20. století vyráželi z Prahy na výlety do přírody. Svézt se po ní můžete také parním vlakem nebo
dobovým motorákem, stačí si vybrat některou z Nostalgických jízd, které každoročně pořádají České dráhy
a.s., nebo některou z akcí pořádaných spolkem Posázavský Pacifik.

Foto Libor Sváček

HRAD ČESKÝ ŠTERNBERK

Foto Libor Sváček

Majestátní kamenné sídlo stojí na skalnatém ostrohu
nad řekou Sázavou už více než 770 let. V jeho zdech
se vystřídalo na 20 generací rodu Sternbergů. Během
prohlídky se návštěvníci seznámí s příběhy posledních
majitelů a způsobem jejich života. Součástí expozice
je unikátní sbírka mědirytin z období třicetileté války,
která je jednou z největších monotematických kolekcí
grafických listů v Evropě.
257 27 Český Šternberk 1
tel.: +420 317 855 101
www.hradceskysternberk.cz
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ZÁMEK KONOPIŠTĚ
Založil ho nedaleko svého rodového sídla Benešova
kolem roku 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova, a to podle vzoru francouzských pevností. Po vymření Benešoviců přešlo Konopiště v roce
1327 na 275 let do rukou Šternberků (Sternbergů).
V 17.–19. století se pak v držení Konopiště vystřídala
celá řada vlivných šlechtických rodů. V roce 1887 koupil
panství arcivévoda František Ferdinand d´Este, který nechal zámek 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.

nil veřejnosti. Za 2. světové války byl v Konopišti hlavní
štáb jednotek SS. Po osvobození byl zámek znovu zpřístupněn veřejnosti, a to v podobě, kterou mu dal František Ferdinand d´Este. Zámek nabízí čtyři prohlídkové
okruhy, Muzeum sv. Jiří, Střelnici a návštěvu přilehlé Růžové zahrady se skleníky. Zámecký příkop obývá medvěd
Jiří.

V roce 1921 převzal Konopiště od arcivévodových dědiců
československý stát a zámek i s parkem zčásti zpřístup-

Konopiště 1, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 721 366, www.zamek-konopiste.cz

Z historického centra Benešova se na Konopiště můžete
také svézt turistickým vláčkem, který má zastávky po celém městě.

KLÁŠTER SÁZAVA
Je třetím nejstarším mužským klášterem v Čechách. Nachází se v místě, kde se na začátku 11. století v jeskyni
nad řekou Sázavou usadil křesťanský poustevník jménem Prokop. Na návrší nad pravým břehem řeky založil
kolem roku 1032 díky přemyslovským knížatům Oldřichovi a jeho synu Břetislavovi benediktinský klášter. Ten
navázal na někdejší dědictví věrozvěstů Velké Moravy sv.
Cyrila a sv. Metoděje a stal se významným centrem slovanské liturgie, vzdělanosti a písemnictví. Proslul i jako
místo, kde chudí a nemocní nacházeli zastání a uzdravení. Život sv. Prokopa zobrazují fresky v křížové chodbě,
které jsou od roku 2007 postupně odkrývány.
Areál je národní kulturní památkou a poutním místem
ke sv. Prokopovi.
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Zámecká 72, 258 06 Sázava
tel.: +420 327 321 177, www.klaster-sazava.cz
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ZÁMEK PRŮHONICE
Původně středověký gotický hrádek byl postaven na skalnatém ostrohu nad potokem Botič, v sousedství románského panského sídla, z něhož se dodnes dochoval
pouze románský kostelík Narození Panny Marie. Dnešní
podoba zámku je výsledkem řady přestaveb. V zámku je
expozice „Průhonický zámek a park, dílo přírody a lidského ducha“ přibližující historii zámku a parku a Galerie
Natura zaměřující se na výstavy soudobého umění. Majitelem Průhonického parku a zámku je Botanický ústav
Akademie věd ČR.

ZÁMEK JEMNIŠTĚ
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Od roku 1868 je spojován s rodinou Sternbergů. Nynější
majitel Jiří Sternberg ho obývá s manželkou Petrou, synem
Vojtěchem Václavem a dcerou Izabelou. Památku zrekonstruovali, zpřístupnili veřejnosti, zařídili expozice, vytvořili sály na oddavky. Otevřeli Café Custoza, kde prodávají
originální domácí dezerty. Prodávají také zvěřinu z vlastní
honitby – jídlo z ní lze ochutnat i v zámecké restauraci.

opravili libosad, čestné nádvoří a vstupní lipovou alej, vysadili stovky rostlin a dřevin.

Současně s obnovou zámku věnují majitelé velkou péči
také parku, který založil kolem roku 1725 František
Adam Trauttmansdorff. Současní majitelé obnovili systém cest, založili alpinium, rosarium, přírodní rybníček,

Jemniště 1, 257 01 Postupice
tel.: +420 731 903 995
www.jemniste.cz

Z dílny zámecké paní pochází elegantní oblečení značky
Hunting Dress Code Petra Sternbergová. Její dcera tvoří
pod značkou Bela originální šperky z českých skleněných
korálků a z vlastnoručně vyrobených vinutých perel.

a bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
Výjimečná je zdejší sbírka rododendronů čítající kolem
8 000 kusů ve 100 druzích a kultivarech.

PRŮHONICKÝ PARK
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. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo, které se stalo národní kulturní památkou

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Zámek 1, 252 43 Průhonice
tel.: +420 267 750 346, www.pruhonickypark.cz
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Královské horní město Jílové u Prahy bylo založeno ve 13. století jako
hornická osada a jeho bohatá minulost je úzce spjata s těžbou zlata.
Zlato přilákalo do Jílového i známého alchymistu Edwarda Kelleyho,
který ve městě a jeho okolí vlastnil řadu budov, mimo jiné i dům Mince. Nejstarší stavbou v Jílovém je kostel sv. Vojtěcha ze 13. století,
v němž se nachází jedinečný deskový oltář. Dominantou náměstí je
radnice, v níž se dochovala obecní šatlava. Na jílovském hřbitově stojí
kostel Božího těla ze 14. století. V části města zvaném Lázně, kde
údajně vyvěrá léčivý pramen, se nachází kaple sv. Václava.

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY

která mapuje dějiny Jílového od 15. do 20. století. Expozice se jménem Tramping a příroda dolního Posázaví je
věnována krajině mezi Vltavou a Sázavou a historii trampského hnutí, které vzniklo kolem roku 1918 v jižním
okolí Prahy.
Muzeum spravuje také naučnou stezku Jílovské zlaté
doly. Vede z centra města mimo jiné ke zpřístupněným
štolám sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského.

HRADIŠTKO

Most na Žampachu

Pikovická jehla

4A
3
3A

Na náměstí v Jílovém u Prahy si
přijela Olga pro svého manžela
Jana, který ukradl stádo koz
v komedii Teorie tygra.

Rodiště posázavského spisovatele Jana Morávka (1888–
1958), který ve svých knihách – venkovských románech
s žánrovými obrázky – zachytil kraj a rázovité obyvatele
kolem řeky Sázavy, aby je představil široké veřejnosti.

Je jedním z nejvyšších a nejstarších železničních kamenných mostů ve střední Evropě. Leží na trati legendárního Posázavského Pacifiku, která vede souběžně s řekou
Sázavou mezi stanicemi Jílové u Prahy–Žampach a Luka
pod Medníkem.

BOŽÍ SKÁLA
Skalní útvar na jihovýchodním okraji Jílového u Prahy,
z nějž je pěkný výhled do okolní krajiny. Leží na turistické
stezce a je jednou ze zastávek okruhu Jílovské vyhlídky.
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Interiér kostela sv. Vojtěcha
v Jílovém u Prahy si zahrál
v oscarovém filmu Miloše
Formana Amadeus a v dramatu
Most u Remagenu.

KAMENNÝ PŘÍVOZ

Obec Hradištko leží na skalnatém ostrohu nedaleko soutoku Vltavy a Sázavy. Tvoří ji čtyři místní části – Hradištko,
Pikovice, Brunšov a Rajchardov. Díky dobré dostupnosti
po vodě i železnici se stala vyhledávaným turistickým cílem a kolébkou trampingu v Čechách. Zdejší vrch Medník
je význačnou botanickou lokalitou, kde roste jako na jediném místě v republice vzácná rostlina kandík psí zub.
Celá lokalita je národní přírodní památkou a vede jí nejstarší česká naučná stezka. Hradištkem je možné se projít i po naučných stezkách Vystěhované Hradištko nebo
Sekanka – klášter na Ostrově – Sv. Kilián. V Pikovicích
začíná populární Posázavská stezka. K jejím nejatraktivnějším částem patří úsek mezi Pikovicemi a Žampachem,
kde je cesta místy vytesána ve skále a nabízí atraktivní
vyhlídky. Zajímavým skalním útvarem na protilehlém břehu je „Komín“, někdy označován jako Pikovická jehla.

Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
tel.: +420 241 950 791, www.muzeumjilove.cz

MOST NA ŽAMPACHU

FUJI RVP
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JÍLOVÉ U PRAHY

5A

FUJI RVP
5
FUJI RVP

Chcete vědět, kde stál Cirkus
Bukowsky ze stejnojmenného
kriminálního thrilleru? V tábořišti
nedaleko řeky Sázavy v Pikovicích.
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Jílovsko a Dolnobřežansko

Po filmových
stopách

Vzniklo na popud zakladatele Leopolda Čiháka v roce 1891 a nachází
se v domě Mince, kde ve středověku sídlil královský horní úřad. V současné době lze v muzeu navštívit čtyři stálé expozice: První s názvem
Historie těžby a zpracování zlata přibližuje z různých úhlů zlato u nás
i ve světě. Podle historických zpráv byla jílovská ložiska nejvýznamnějším zlatonosným revírem v Českých zemích. Archeologická expozice Ora et labora (Modli se a pracuj) je věnována benediktinskému
klášteru Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle založenému v roce
999, nejstarší historii Jílovska a zaniklému středověkému osídlení
na Hradištku u Davle. Na ni navazuje expozice Jílové v odlesku zlata,
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ROZHLEDNA NA VRCHU PEPŘ
Ocelová příhradová stavba nedaleko Jílového u Prahy je vysoká 30 metrů,
vyhlídková plošina je ve výšce 18 metrů. Přístupná je po vřetenovém schodišti.

DOLNÍ BŘEŽANY
Obec leží na jižním okraji hlavního města Prahy na výšině sevřené tokem Vltavy a potokem Zalužanka (Břežanský potok). Podle archeologických nálezů
byla oblast osídlena už od mladší doby kamenné (neolitu), první písemná
zmínka o obci pochází z roku 1332. Nachází se v ní renesanční zámek s kaplí
sv. Máří Magdalény.

OPPIDUM ZÁVIST
Největší keltské oppidum v Čechách, které se nachází na vrchu Hradiště nad
Břežanským údolím. Lokalita je národní kulturní památkou. Areálem vede naučná stezka. Pozůstatky raně středověkého hradiště leží také na vrchu Hradišťátko mezi silnicí Dolní Břežany-Lhota a Břežanským údolím.

Služby
RESTAURACE FLORIAN
Nachází se ve starém měšťanském domě, jehož majitelem byl mimo jiné i známý alchymista Edward Kelley.
Masarykovo náměstí 25, 254 01 Jílové u Prahy
tel.: +420 241 950 625, www.florianjilove.cz
HOTEL TRONÍČEK s.r.o.
Hotel s restaurací ležící na dohled od řeky Sázavy
a v blízkosti Posázavské turistické stezky.
Žampach 2, 254 01 Jílové u Prahy
tel.: +420 777 186 876, www.hoteltronicek.cz

OLIVŮV PIVOVAR
Rodinný pivovar s restaurací, penzionem a pivními
lázněmi.
Za Radnicí 739, 252 41 Dolní Břežany
tel.: +420 241 403 697, www.olivuvpivovar.cz
SKI AREÁL CHOTOUŇ
Lyžařský areál s uměle zasněžovanou a osvětlenou
sjezdovkou vhodnou zejména pro začínající a středně
pokročilé lyžaře.
Chotouň 52, 254 01 Pohoří
tel.: +420 721 115 584, www.vlekychotoun.cz

Olivův Pivovar

Rozhledna na vrchu Pepř

Tipy pro rodiny s dětmi
Naučné stezky v okolí Dolních Břežan – dva okruhy seznamují se
zdejším osídlením v dávných dobách. Jednotlivá zastavení jsou rozšířena o virtuální prohlídky doprovodných materiálů prostřednictvím
QR kódů. Obě trasy nabízejí dětským návštěvníkům možnost získat
odměnu za splnění úkolu.
Zámek Dolní Břežany

Regionální informační centrum Keltské oppidum Závist, které je
v Dolních Břežanech, nabízí netradiční muzejní expozici věnovanou
národní kulturní památce Závist. Jejím ústředním bodem je tzv. Závist CAVE – multiprojekční zařízení umožňující virtuální prohlídku
oppida v 3D prostoru. Návštěvníci mají možnost projít se několik
minut po keltském hradišti a seznámit se s životem našich předků.

Restaurace Florian

Štoly v Jílovém u Prahy – prohlídka bývalých důlních děl zlatonosného revíru je vhodná pro děti starší 6 let. Ke štole sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského vede trasa naučné stezky Jílovské zlaté doly, štola
Halíře je přístupná z Borku po červené turistické značce.
Štola sv. Antonína Paduánského
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Ski areál Chotouň
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VELKÉ POPOVICE

Mezi nejvýznamnější památky obce ležící nedaleko Prahy v sousedství
dálnice D1 patří Průhonický park a zámek. Vyhledávaným turistickým
cílem je také Dendrologická zahrada, která se se svými 5 000 dřevin
a trvalek řadí mezi největší sbírky okrasných rostlin v České republice.

Jižní okraj obce se nachází v Přírodním parku Velkopopovicko vyhlášeném v roce 1993. Jedná se o jednu z nejpůvodnějších krajin východního okraje Prahy.

6A

FUJI RVP

U rybníka Labeška v Průhonickém
parku potkali Tři veteráni Pankrác,
Bimbác a Servác žebrajícího
vysloužilého vojáka.

5
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Dendrologická zahrada

5A
4A
3

K jezírku v zámeckém parku
v Průhonicích se sjely koloběžky
v závěru televizního zpracování
pohádky Jana Wericha
Koloběžka první.

V průhonickém zámeckém parku
stojí také Česká chaloupka, kde
žila Popelka z černobílé televizní
verze klasické pohádky.

S pastelkami po Průhonickém parku
Projděte se s dětmi Průhonickým parkem s ilustrovaným
průvodcem. Hravou formou seznamuje s historií památky
a upozorní na její technické a přírodní zajímavosti.
Naučná stezka Krajinou Barona Ringhoffera
Připomíná významného průmyslníka 19. století, který měl dominantní vliv na kulturu krajiny Velkopopovicka a Kamenicka.
Je dlouhá 20 km, začíná v Mirošovicích a končí v Kamenici.
Nabízí výhledy na Přírodní park Velkopopovicko a do krajiny
Posázaví, exkurzi ve velkopopovickém pivovaru, procházku
parkem zámku Štiřín, cestu alejí k hrobce rodiny Ringhofferů,
prohlídku kostela s rotundou a židovského hřbitova v Kostelci
u Křížků a další zajímavosti. Je na ní deset informačních tabulí.

PIVOVAR VELKÉ POPOVICE
V roce 1871 položil základní kámen pivovaru průmyslník
František Ringhoffer, první pivo se zde začalo vařit o tři
roky později. Na prohlídkové trase se seznámíte s příběhem zakladatelské rodiny, nahlédnete pod pokličku velkopopovickým sládkům a poznáte celý výrobní proces
piva, které se zde vaří podle nezměněných tradičních
postupů více než 140 let. Na závěr vás pak čeká setkání
s živým maskotem pivovaru – kozlem Oldou.
Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice
tel.: +420 323 683 425, www.kozel.cz

POSEZENÍ U ANDĚLKY
Rodinná kavárna s domácími koláči a obchůdkem
s drobnými dárky funguje také jako informační centrum.
Masarykova 38, 251 69 Velké Popovice
tel.: +420 734 446 450, www.posezeniuandelky.cz
HOTEL ZÁMEK ŠTIŘÍN
Barokní zámek postavený na místě tvrze z počátku
15. století slouží v současné době jako luxusní hotel.
V části zámeckého parku je devítijamkové golfové hřiště.
Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice
www.stirin.cz

Zámek Štiřín

Posezení u Andělky

Aquapalace Čestlice
Sportovně-relaxační komplex s hotelem a třemi paláci Vodního světa. Na ploše přes 9 000 m2 je velké množství zábavných, adrenalinových a odpočinkových atrakcí.
Pražská 138, 251 01 Čestlice
tel.: +420 271 104 111, www.aquapalace.cz
Maskot pivovaru kozel Olda
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Zámek v Průhonicích byl kulisou
pohádek Rumplcimprcampr, Ať
žijí duchové, O princezně Jasněnce
a létajícím ševci, Třetí princ…
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Tipy pro rodiny s dětmi

FUJI RVP
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PRŮHONICE

Služby

3

Průhonice a Velké Popovice

Po filmových
stopách
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Jihovýchodně od Prahy leží turistická lokalita Ladův kraj, která dostala jméno po jedné z nejvýraznějších osobností české kultury – malíři,
ilustrátorovi a spisovateli Josefu Ladovi (1887–1957), jenž zde čerpal
inspiraci pro své dílo. Zasadil sem mimo jiné známé příběhy o kocouru Mikešovi nebo o bubácích a hastrmanech.

5

5

MNICHOVICE
Městečko, původně ves, založili v roce 1134 sázavští mniši, kteří zde
začali šířit křesťanství. Dominantou Mnichovic je kostel Narození Panny Marie. Založil ho v roce 1140 původně jako románskou baziliku
sázavský opat Silvestr „ke cti svatého Michaela a všech ctností nebeských“. Kolem roku 1330 byl přestavěn na gotický kostel zasvěcený
Narození Panny Marie. Ve věži byly tři velké zvony – Jan, Burian a Hodinář, jeden menší zvon a hodiny.

5A
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Ladův kraj

Po filmových
stopách

Na náměstí v Mnichovicích se
nachází dům, který se proměnil
v hostinec v historickém seriálu
Synové a dcery Jakuba Skláře.

Tipy pro rodiny s dětmi

4A
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Hospoda U Sejků v Hrusicích,
kterou spolu s „Hořejší“
Hrusickou hospodou proslavil
spisovatel a malíř Josef Lada.

Vodnické vycházky
Naučná stezka s 13 zastaveními. Provází jí vodník Brčál z Ladovy knihy Bubáci a hastrmani. Stezku lze rozdělit na tři samostatné části. První vede z Ondřejova do obce Kaliště a je
dlouhá 3,5 km. Druhá část dlouhá 2,5 km prochází vesnicí
Lensedly s památkovou zónou s původními roubenými staveními. Třetí část naučné stezky vede kolem Senohrab, je
dlouhá 4,5 km a je zaměřena na historii.
Šibeniční vrch
Sportovní areál u Mnichovic s hotelem a kempem, tenisovou halou, squashem, bowlingem, plážovým volejbalem,
lyžařskou sjezdovkou a školou, srubovou restaurací s terasou, kozí farmou a dětským hřištěm s lanovkou.
Šibeničky 808, 251 64 Mnichovice
tel.: +420 323 640 975, www.sibenicnivrch.cz
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Zámek Berchtold v Kunicích
se objevil jako fiktivní hotel
v několika dílech seriálů Ordinace
v Růžové zahradě a Modrý kód.

3
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Cesta Kocoura Mikeše
Naučná stezka začíná v Hrusicích a končí v Říčanech, je
na ní 12 zastavení s tabulemi s úryvky z knížky o Mikešovi
a Ladovými obrázky. Je vhodná pro pěší i cyklisty.

HRUSICE
Rodiště malíře a spisovatele Josefa Lady. Významnou památkou je zde kostel
sv. Václava s ústupkovým portálem z červeného pískovce. Navštívit zde můžete také Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, který se nachází v původní
letní vile tohoto významného rodáka, kde je nyní umístěna stálá expozice.

ONDŘEJOV
V roce 1898 v Ondřejově založil Josef Frič hvězdárnu, která je v současnosti 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 s vzácnými keři a dřevinami. Hvězdárna je každý víkend
od května do září přístupná veřejnosti.

Hvězdárna Ondřejov

15

16
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Významnými stavbami jsou kostel Husova sboru Církve československé husitské na návrší nad obcí a Vávrův, dříve Spálenský, mlýn. Další
dominantou obce je stará vodárenská věž U Sekalů, stojící u hlavní
železniční stanice. Od 20. let minulého století vznikaly v sousedství
Čerčan trampské osady. Jednou z nejznámějších je osada Ztracená
stopa v údolí Benešovského potoka, která dodnes existuje. V Čerčanech pobýval mimo jiné trampský spisovatel Bob Hurikán (vlastním
jménem Josef Peterka).

Podle archeologických nálezů zde bylo již v polovině 13. století dřevěné tvrziště, z nějž se dochovaly jen dva pahorky, příkop a valy. Areál je kulturní památkou. Východně od něj byla postavena v 14. století druhá mračská tvrz,
která má v současnosti soukromého majitele.
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Barokní fara v Pyšelích se mihla
v seriálu Doktoři z Počátků
a byla také kulisou detektivky
Případ pro exorcistu.

MRAČ

Obec vznikla v 15. století sloučením historických osad Poříčí, Kouty
a Balkovice. Významnou
památkou je románský
kostel sv. Petra a Pavla
z přelomu 11. a 12. století. Ve zdejším kostele sv. Havla z počátku
13. století se nachází
jedna ze čtyř krypt téhož stáří a druhu, které
se v Čechách zachovaly
v původní podobě. Obec
je spojována také s husitskými válkami – vítěznou bitvu Jana Žižky
s vojsky pánů ze Šternberka, Dubé a dalších
českých měst stojících
na straně císaře Zikmunda, která se zde odehrála 20. 5. 1420, připomíná žulový památník
z roku 1924.
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Na hřbitově u kostela sv. Petra
a Pavla v Poříčí nad Sázavou
byl hrob maminky malého
Vaška Karase ze seriálu Cirkus
Humberto.

ČERČANY

LŠTĚNÍ
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Na kopci před kostelem
sv. Klimenta v Lštění řeší své
osobní problémy Libor, hlavní
postava road movie Rodina je
základ státu.

4

Čerčansko

Po filmových
stopách

Založení obce na levém břehu Sázavy se datuje vznikem nedalekého slovanského hradiště, o němž se zmiňuje už Kosmova kronika.
Dominantou je kostel sv. Klimenta z počátku 14. století. Zajímavou
technickou památkou je originální britský skládací ženijní most Bailey
Bridge, který od roku 1949 spojuje Lštění s obcí Čtyřkoly.

ZLENICE-HLÁSKA U SENOHRAB
Zřícenina hradu založeného na počátku 14. století. Jeho osud zpečetily poděbradské války v letech 1463–1465, kdy ho pobořila a vypálila vojska Zdeňka Konopišťského ze Šternberka. Zachovalo se z něj pouze zdivo velké věže
a obytných staveb, brány a obvodové hradby se zaoblenými nárožími a příkopy. Zbytkům hradu i kopci, na kterém stojí, se říká Hláska, a to podle malé
osady, která kdysi patřila k hradu a byla zřejmě současně s ním zničena.

Tvrz Mrač

VEŘEJNÁ ŘÍČNÍ KOUPADLA
Jedna z plováren prvorepublikového stylu leží na soutoku Sázavy s potokem
Mnichovkou pod zříceninou hradu Zlenice. S protějším břehem ji spojuje přívoz. Návštěvníci mají k dispozici stylové převlékací kabinky, venkovní i vnitřní
sprchy, travnatou plochu s dětským hřištěm a pískovištěm i stůl na stolní tenis. V areálu koupadel, který slouží zároveň jako vodácké tábořiště, je ohniště
s krytým posezením. Občerstvit se je možné i v sousedním stánku Baštírna,
který je otevřen od května do poloviny září.

Zlenice-Hláska

STARÁ DUBÁ
A PODHRADNÍ MĚSTEČKO ODRANEC
Unikátní pozůstatky hradu a podhradního městečka leží nedaleko Přestavlk.
První písemná zmínka o hradu je z roku 1282, zbořen byl v roce 1466 vojsky
krále Jiřího z Poděbrad. Podobný osud zřejmě mělo i podhradní městečko.
Zlenice – veřejná říční koupadla

Tipy pro rodiny s dětmi
Zámek Vysoká Lhota u Čerčan
Je v něm muzeum kočárů, povozů, sedel a postrojů. Mnohé z nich si
„zahrály“ v oblíbených filmech, třeba v legendární pohádce Tři oříšky
pro Popelku. V doprovodu průvodce si můžete prohlédnout sklepení
z 11. století s dobovou mučírnou a část zámečku.
Městečko Odranec na obraze Lubomíra Kupčíka
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Neveklovsko

Po filmových
stopách

NEVEKLOV

RETROAUTOMUZEUM STRNADICE

Nejstarší zmínka o něm je z roku 1285. Od roku 1550 patří k Neveklovu také panství Tloskov, ve zdejším původně renesančním zámku sídlí Centrum sociálních služeb Tloskov (www.tloskov.eu). Během
druhé světové války vzniklo na Neveklovsku vojenské cvičiště jednotek SS o rozloze 44 000 hektarů. Mezi zajímavosti v Neveklově patří
bývalá radnice, kostel sv. Havla, synagoga, židovský hřbitov a morový sloup. U sokolovny se nachází památník houslisty Jana Kubelíka
– z Neveklova pocházejí předci slavného rodu Kubelíků – houslového
virtuosa světové pověsti Jana, legendárního dirigenta Rafaela a vynikajícího houslisty Reného.

S téměř dvěma stovkami exponátů z let 1948 až 1989
je jedním z největších soukromých automobilových
muzeí v republice. Představuje ucelenou kolekci vozidel ze zemí takzvaného bývalého východního bloku,
která byla k vidění na našich silnicích v druhé polovině minulého století. Součástí sbírky jsou vozy značek
Aero, Dacia, Moskvič, Škoda, Tatra, Trabant, VAZ, Volha,
Wartburg, Záporožec… Expozice muzea je tvořena ně-

V obci stojí raně gotický kostel sv. Václava, který si oblíbili filmaři.
K vidění je například mezi zfilmovanými básněmi snímku Kytice.

Památník Josefa Suka, 257 56 Křečovice 3
tel.: +420 317 741 308, www.nm.cz

JABLONNÁ NAD VLTAVOU
První zmínka o Jablonné nad Vltavou je z roku 1318, kdy
na místě dnešního zámku stávala vodní tvrz ve vlastnictví rytíře Eberharda z Jablonné. Zámek, který je na seznamu kulturních památek České republiky, nyní nabízí ojedinělou expozici klasického nábytku a vybavení interiérů
od renomovaných firem.

4

4

Jablonná nad Vltavou 1, 257 56 Neveklov
tel.: +420 602 419 105, www.zamekjablonna.cz
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KŘEČOVICE

CHVOJÍNEK

Retroautomuzeum Strnadice

Ze stavení na návsi v Křečovicích
si každé ráno vykračoval
do práce svérázný hrdina filmu
Vesničko má středisková Otík
Rákosník.

Strnadice 27, 257 53 Vrchotovy Janovice
tel.: +420 602 735 076, www.retroautomuzeum.cz

V obci se narodil hudební skladatel Josef Suk, k vidění
je zde jeho rodná světnička a muzeum s expozicí o skladatelově životě a tvorbě. Za návštěvu stojí také kostel
sv. Lukáše. K zajímavým turistickým cílům v okolí patří
Psané skály, kterým daly jméno náboženské texty vytesané do kamene, nebo bývalé keltské oppidum Hrazany.

Brána JZD Neveklov, kudy chodil
řidič Pávek se závozníkem
Otíkem v komedii Vesničko má
středisková, je v Křečovicích
stále k vidění.

Z rybníku Valcha u Borovky
nedaleko Neveklova se spojovali
s budoucností hrdinové
československého science fiction
seriálu Návštěvníci.

kolika výstavními celky doplněnými o řadu dioramat.
Muzeum pořádá také řadu doprovodných akcí.

ROZHLEDNA NA NEŠTĚTICKÉ HOŘE
Stojí v nadmořské výšce 536 m n. m. asi 5 kilometrů od Neveklova. Je
vysoká 16 metrů. Byla postavena v roce 1927 u příležitosti 300. výročí potlačení selského povstání. Přes svůj zanedbaný stav patří k vyhledávaným turistickým cílům. Je volně přístupná bez omezení.

Retroautomuzeum Strnadice

Zámek Jablonná nad Vltavou
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MARŠOVICE
Dominantou městysu je barokní kostel Zvěstování Panny Marie postavený
v letech 1774–1775, kterému se po vzoru Pražského hradu přezdívá Hradčany. Nejstarší částí Maršovic je vesnička Zaječí, o níž první zmínka pochází
z roku 999.

Maršovice

Tipy pro rodiny s dětmi
Neveklov dětem
Po Neveklově se můžete s dětmi projít stezkou rytíře Adama Řepy.
Za splnění úkolů z hracího plánu, který je k vyzvednutí v informačním centru, dostanou malí návštěvníci odměnu.
Nová Živohošť
Vyhledávané rekreační středisko u Slapské přehrady nedaleko Křečovic.

Služby
FARMA HEROUTICE
Leží nedaleko Slapské přehrady a zaměřuje se na chov
koní a agroturistiku. Provozuje stáje, kolbiště 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.

HOTEL VŠETICE
V areálu hotelu s restaurací je možné využít doplňkové aktivity (lukostřelba, aquazorbing, stavba vorů,
bungee running, šplhací síť, rybolov, ruské kuželky,
jízda na koni).
Všetice 6, 257 44 Netvořice
tel.: +420 724 522 758, www.vsetice.cz

Farma nabízí i zázemí pro pořádání firemních akcí. Je
také jedinečným místem pro svatební den – samota
u lesa zaručuje klid a romantiku v obklopení ušlechtilých koní.

KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU
Postavily ho v Poličanech trapistky. Můžete se zde zúčastnit liturgie mnišek v klášterním kostele, využít služeb domu pro hosty nebo nakoupit v obchůdku s produkty klášterů z Čech, Itálie a Francie.

Heroutice 1, 257 56 Neveklov, tel.: +420 604 232 834
www.heroutice.cz, www.svatbyvherouticich.cz

Poličany – Křečovice 10, 257 56 Neveklov
tel.: +420 731 604 168, +420 312 312 004

Aquacentrum a wellness centrum Měřín
Leží na pravém břehu Slapské přehrady a nabízí bohaté relaxační
a sportovní zázemí.
Hotel VZ Měřín
Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice
tel.: +420 973 222 112, +420 602 238 617, www.merin.volareza.cz

Lanový park Slapy

TEPfaktor
Sportovně zábavní centrum s týmovou hrou inspirovanou populární
televizní soutěží Pevnost Boyard.

Farma Heroutice

262 03 Chotilsko 1, tel.: +420 777 000 927, www.tepfaktor.cz
Lanový park Slapy
Byl postaven v roce 2009 v kaňonu nad potokem, který se vlévá
do zátoky přehradní nádrže Slapy na úpatí živohošťského mostu. Je
rozdělen podle obtížnosti na čtyři trasy, má také Junior park pro děti
od 4 let a atrakce pro nejmenší.

TEPfaktor
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Nebřich 33, 257 44 Netvořice
tel.: +420 736 676 565, www.lanovyparkslapy.cz

Farma Heroutice

Hotel Všetice
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ZBOŘENÝ KOSTELEC

LEŠANY

První zprávy o týneckém hradu jsou z roku 1318. Ale už v 11. století
zde byl postaven nejprve dřevěný, později kamenný hrad s románskou rotundou. V roce 1785 se jeho majitelem stal hrabě František
Josef z Vrtby. Ve městě založil továrnu na kameninové zboží a k továrním účelům nechal upravit i areál hradu. V roce 1812 nechal postavit novou tovární budovu, kterou později František Ferdinand
d’Este přeměnil na hotel. Zakladatelem moderního průmyslu ve městě se stal v 30. letech minulého století pražský podnikatel Ing. František Janeček, který v Týnci postavil slévárnu hliníku, oceli a barevných
kovů METAZ a v bývalé přádelně na Brodcích zahájil výrobu motocyklů JAWA a osobních vozů MINOR.

Zřícenina hradu v minulosti nazývaného Kostelec. Byl
založen pravděpodobně za vlády Václava II. na konci
13. století a měl střežit obchodní stezku. V 15. století ho
zničila vojska krále Jiřího z Poděbrad. Z Týnce nad Sázavou se k němu přiblížíte po dřevěné lávce pro pěší a cyklisty, k níž vás dovede cyklostezka.

V malebné vesničce vyrůstal básník František Hrubín. Připomíná ho pamětní síň na obecním úřadě.

Mezi místní zajímavosti patří původně gotický kostel sv. Šimona
a Judy nebo novorenesanční dům U Micků s fasádou bohatě zdobenou freskami a sgrafity od Karla Ludvíka Klusáčka.

ZÁMEK LEŠANY
Na místě původní tvrze ho postavila pražská Svatovítská
kapitula, která byla vlastníkem Lešan od roku 1683. Zámek jí patřil až do roku 1949, kdy byl zestátněn. Od roku
1996 je jeho majitelem Ladislav Truhlář, který zámecký
areál postupně zrekonstruoval. Zámek, kapli a místnosti
se zrestaurovanými freskami z roku 1758 od autora Jana
Václava Spitzera je celoročně možné si prohlédnout.
V zámku je penzion a restaurace.
Lešany 100, 257 44 Netvořice
Ladislav Truhlář, tel.: +420 603 440 573
www.zameklesany.cz
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V továrně JAWA v Týnci nad
Sázavou měl kancelář ředitel
otce hlavního protagonisty Kvida
z filmu Báječná léta pod psa.

4
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Týnecko

Po filmových
stopách

Krhanice se přeměnily na obec
Žalovice, kde se měly uskutečnit
smyšlené Křtiny ve stejnojmenné
bláznivé komedii.

V osadě u řeky Sázavy se nachází kostel sv. Bartoloměje
z 2. poloviny 13. století.

PROSEČNICE
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LEDCE

3

3

HRAD TÝNEC S MUZEEM A GALERIÍ
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V lesíku s bunkrem za vstupem
do Vojenského technického
muzea v Lešanech se natáčely
scény životopisného filmu
Jan Masaryk.

3A

FUJI RVP

V muzeu je k vidění vzácná expozice týnecké kameniny. V hranolové
gotické věži, která je letním sídlem chráněného netopýra velkého, je
rozhledna.
Nádvoří Adama Hodějovského 48, 257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 317 701 051
www.mestotynec.cz/muzeum

Bývalé plicní sanatorium, které bylo největší svého druhu v Čechách. V letech 1916–1922 ho vybudoval spolek
Humanita. Do roku 1937 se zde léčilo 20 000 pacientů.
Během druhé světové války se léčebna přeměnila na školu pro pancéřové granátníky, která byla součástí cvičiště
jednotek SS.

KRHANICE
První písemná zmínka o Krhanicích se váže k roku 1228.
V Krhanicích se narodil herec Otakar Brousek – významného rodáka připomíná pamětní deska na budově obecního úřadu.

HORNOPOŽÁRSKÝ LES
Přírodní park o rozloze kolem 25 kilometrů čtverečních
se nachází na pravém břehu řeky Sázavy mezi obcemi
Kamenice, Krhanice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou.
Nejvyšším místem je Grybla, na jejíž jižní stráni se rozprostírá strmá rokle, nad kterou ční Panská skála s malou vyhlídkou. Západně od vrcholku se zvedá Kněží hora. Chráněným místem je Vlčí rokle – ve strži zarostlé bučinami
starými až 200 let se nachází kamenné moře z žulových
balvanů dosahujících místy až několika metrů, pod nimiž
protéká malý potok. Lesem procházejí značené turistické
a cyklistické trasy.
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Hrnčířské louky
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SOUBOŘ

Hotel TÝNEC

Tipy pro rodiny s dětmi
Naučná stezka v Týnci nad Sázavou
Týncem nad Sázavou vede naučná stezka dlouhá 5,5 km, která využívá prvky geocachingu. Je na ní devět zastavení s informacemi o jedinečných místech v krajině i herní prvky pro děti. Podrobná mapa
města a širokého okolí s vyznačenými cyklotrasami a trasami pro
pěší a panel s dalšími místními zajímavostmi je také na turistickém
odpočinkovém místě v centru Týnce.

Hrad Týnec

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.
Lešany, 257 42 Krhanice, tel.: +420 973 296 161, www.vhu.cz

Vojenské technické muzeum Lešany

Služby
OUTDOOROVÉ CENTRUM BISPORT
Vodácké a turistické centrum s půjčovnou lodí a kol,
hostelem, společenskou a klubovou místností a lanovým parkem připraví a zajistí trasy vodáckých výletů
po řece Sázavě i programy pro školy a firemní akce
s průvodci i bez průvodců.
Ing. Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 777 335 618, www.bisport.cz
BISTRO&CAFE PŘÍBĚH
Restaurace s kavárnou, kde si lidé můžou povídat, číst
si, hrát hry, pracovat nebo jen tak přemýšlet a nedělat
vůbec nic. Nebo tu mohou sdílet své životy, sny, výhry,
prohry, radosti i smutky…, prostě PŘÍBĚHY.

Bistro&Cafe Příběh
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Outdoorové centrum Bisport

Ing. Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 777 335 615
www.facebook.com/bistrocafepribeh/

HOTEL A SPOLEČENSKÉ CENTRUM TÝNEC
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 současnosti je v něm hotel, společenské centrum
a Turistické informační centrum.
Ve společenském centru se nachází sál až pro 500 lidí,
který slouží ke kulturním akcím, koncertům, plesům,
firemním večírkům a konferencím. Firmy mohou využít
i menší školicí místnost, zájemci o rodinnou oslavu či
svatební hostinu prostory hotelového klubu.
Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 774 443 854, www.hoteltynec.cz
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Netvořicko

Po filmových
stopách

RABYNĚ

KRŇANY

První písemná zmínka pochází z roku 1205. K místním zajímavostem
patří kostel Nanebevzetí Panny Marie zmiňovaný už v roce 1350.
V Netvořicích se v roce 1859 narodila spisovatelka Ludmila Grossmannová Brodská, která vydala 30 svazků prózy a veršů, především
pro děti a mládež. Připomíná ji pomník v místě, kde stával její rodný
dům. S historií městysu a jeho okolí seznamuje naučná stezka „Poznáváme Netvořicko od A do Z“.

Ves ležící v těsné blízkosti Slapské přehrady má ideální
podmínky pro rekreaci – koupání, rybaření, vodní sporty
či pěší turistiku.

Vesnička, jejíž součástí jsou obce Teletín a Třebsín, leží
na území přírodního parku Střed Čech. V zaniklých Svatojánských proudech, v současnosti zatopených Štěchovickou přehradou, vznikaly první trampské osady. V okolí
Krňan a Teletína byly před několika lety objeveny zbytky
středověkých tvrzišť.

MĚSTSKÉ MUZEUM NETVOŘICE
Muzeum vlastní unikátní sbírku výrobků zaniklé továrny na kameninu
z blízkého Týnce nad Sázavou a připomíná také odkaz prvního jahodáře v Čechách Rudolfa Strimpla. Po rozsáhlé rekonstrukci se otevře
v roce 2020.

ÚROČNICE A CHLEBY
Obce, v jejichž okolí se nachází pásmo vojenských bunkrů, které tady vznikly během 2. světové války jako součást vojenského cvičiště SS.

VYHLÍDKA MÁJ
Nachází se nedaleko Teletína a nabízí jeden z nejznámějších pohledů na meandry řeky Vltavy.

VYSOKÝ ÚJEZD
V obci se nacházejí dvě státem chráněné památky – kostel
Narození Panny Marie a prehistorický úsek Plavecké (dříve
Keltské) stezky. Kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1301 až 1340 v gotickém slohu, později byl
několikrát přestavěn. Zbytky Plavecké stezky jsou dosud
patrné v krajině na trase Vysoký Újezd – Jablonka – Chlum.

Muzejní 46, 257 44 Netvořice
tel.: +420 601 386 314, www.netvorice.cz

Vysoký Újezd s kostelem
Narození Panny Marie si zahrál
v Romanci pro křídlovku, Teorii
tygra i seriálu Vyprávěj.

RODINNÉ MUZEJÍČKO SMALTU

4

4

NETVOŘICE

Představuje výrobky českých a slovenských smaltoven od druhé poloviny 19. století – konvičky, hrnky, hrnce, džbánky, bandasky a pekáčky z domácností našich předků. Součástí areálu je také nocležna,
obchůdek s originálními dárky a stylové vetešnictví.

Na terase s vyhlídkou na řeku
Vltavu u Rabyně si užívali
nabytou svobodu Pepík, Jan
a Erik v hořké komedii Teorie
tygra.

4A

Barokní statek Benice

Služby
BAROKNÍ STATEK BENICE
Zdejší Hřebčín Favory se zaměřuje na chov starokladrubských koní, kteří jsou jedinými živými tvory
zapsanými na seznam UNESCO. Součástí areálu je hotel, restaurace a minizoo.
Benice 1, 257 44 Netvořice
tel.: +420 601 324 166, www.favory.cz

FARMA MICHAEL NEDVĚZÍ
Vznikla obnovou románsko-gotické tvrze. K dispozici
je tu luxusní ubytování, wellness centrum a bohatá
nabídka sportovišť včetně golfového odpaliště či tenisového kurtu.
Nedvězí 1, 257 44 Netvořice
tel.: +420 720 064 206
www.farmamichael.cz

3A

FUJI RVP
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Vyhlídka Máj

3

Na Farmu Michael v Nedvězí
se šli zašít před policajty
bývalí veksláci Martin a Bíny
v pokračování krimikomedie
Bony a klid 2.

3

FUJI RVP

Pražská 13, 257 44 Netvořice
tel.: +420 776 151 343, http://muzeum.ukockyzakominem.cz
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Smetanova vyhlídka

5

Z vyhlídky nedaleko Třebsína je nádherný pohled na meandr Vltavy a zejména
protější trampskou osadu Ztracená naděje. Vyhlídku údajně často navštěvoval skladatel Bedřich Smetana, který zde našel inspiraci pro složení své symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast.

MAŘENKA
FUJI RVP

Skalní oblast na pravém břehu Vltavy nedaleko Teletína je horolezeckým pojmem.

5

SMETANOVA VYHLÍDKA

Na nádvoří zámku Konopiště
přijel Nývlt, dvojník následníka
trůnu Františka Ferdinanda
d‘Este, ve filmu Jára Cimrman
ležící, spící.

Benešovsko

Původní opevněný dvorec zřejmě ve 2. polovině 11. stol. založil
a po sobě pojmenoval jistý Benedikt (Beneš). V 18. století se stal Benešov centrem kultury a vzdělanosti, k čemuž přispěla hlavně nově
založená piaristická kolej.

6A

Chráněná přírodní památka geologického charakteru. Lom se využíval při
stavbě Slapské přehrady.

Po filmových
stopách

5A

BENEŠOV

FUJI RVP

TELETÍNSKÝ LOM

KOBYLÍ DRÁHA
Přírodní rezervace na pravém břehu Vltavy, v níž se vyskytují zakrslé a suťové
doubravy, habřiny a skalní stepi.
4

4

Vodní elektrárna Slapy

Statek Benice
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www.cez.cz

Nová radnice (nynější sídlo městského úřadu), která byla obnovena
podle projektu arch. Josefa Pleskota, získala cenu Grand prix Obce
architektů za rok 1995. Zajímavými turistickými cíli jsou také budova
železniční stanice s Císařským salonkem, starý židovský hřbitov, židovský památník a nový židovský hřbitov s modlitebnou.

3

3

Želetinka u Konopiště se
proměnila v hřebčín v jednom
z dílů seriálu Sanitka, který
líčí případy lékařů pražské
záchranné služby.

Do skleníku u zámku
Konopiště přijel na výstavu
František, omylem považovaný
za japonského umělce, ve filmu
Jáchyme, hoď ho do stroje.

3A

Vodní elektrárna Štěchovice a Vodní elektrárna Slapy jsou celoročně
zdarma přístupné. Exkurze je nutné objednat minimálně 3 dny předem na tel.: +420 602 107 453.

K nejvýznamnějším památkám ve městě patří kostel sv. Mikuláše, torzo minoritského kostela Nanebevzetí Panny Marie, dřevěná zvonice
stojící před vchodem do kostela sv. Mikuláše, dolní zvonice na Karlově s jedním z nejstarších zvonů v Čechách zvaným „Ave Maria“ nebo
piaristická kolej s barokním kostelem sv. Anny.

FUJI RVP

Vodní elektrárna Slapy
Byla první velkou stavbou vltavské kaskády po druhé světové válce.
Jezero o ploše 14 km2 a obsahu 270 milionů m3 má hráz vysokou
65 m.

Od konce 19. stol. se stal majitelem zdejšího panství následník trůnu
František Ferdinand d´Este, který je neodmyslitelně spjat se zámkem
Konopiště. Za nacistické okupace v roce 1942 byla část města násilně vystěhována kvůli zřízení rozsáhlého cvičiště SS.

FUJI RVP

Pozůstatky minoritského kláštera v Benešově

Vodní elektrárna Štěchovice
Byla budována v letech 1938 až 1947. Betonová přehrada s žulovým
obkladem je 22,5 m vysoká a 120 m dlouhá. Patří k ní i plavební komora, kde rozdíl mezi horní a spodní hladinou činí 19,10 m, což je
ojedinělé ve střední Evropě.

4A

Tipy pro rodiny s dětmi
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Vedle správy sbírky čítající kolem 13 000 předmětů z oblasti malby, grafiky, fotografie, plastiky a designu pořádá
muzeum krátkodobé i dlouhodobé výstavy zaměřené
na umění od 2. poloviny 20. století.
Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
www.mudbenesov.cz

KOŽLÍ
Zřícenina hradu poprvé zmiňovaného v roce 1318 se nachází na zalesněném
ostrohu nad soutokem Tisemského a Janovického potoka, západně od Konopiště. Zanikl patrně v době poděbradských válek.

CHVOJEN
Na návrší nad hospodářským dvorem Chvojen nedaleko Benešova stojí kostel svatého Jakuba a Filipa z roku 1217, pozdně románský s novogotickými
prvky.

Golf Resort Konopiště

Tipy pro rodiny s dětmi

MUZEUM MOTOCYKLŮ KONOPIŠTĚ
Unikátní soukromá sbírka historických motocyklů především značek JAWA a ČZ, plochodrážních a motokrosových motocyklů. Představuje historii výroby motocyklů
na Benešovsku.
Konopiště 30, 256 01 Benešov
tel.: +420 737 230 230, e-mail: stiburek.j@eltsen.cz

MUZEUM PODBLANICKA
MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU
Prohlédnout si výstavu, pobesedovat, zúčastnit se výtvarného workshopu, ale také posadit se do čítárny
s knížkou a dobrou kávou v ruce nebo „utéct“ z ruchu
městských ulic do klidné oázy zdejšího dvorku mohou
návštěvníci Muzea umění a designu (MUD*) v Benešově.
Krásná secesní budova na Malém náměstí, která v roce
2018 prošla rekonstrukcí, je totiž mnohem víc než historickým skanzenem. Je moderním, otevřeným prostorem
respektujícím přání svých návštěvníků.
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Přibližuje dějiny města Benešov a jeho okolí. Expozice nazvaná Náš pluk připomíná benešovskou vojenskou posádku na přelomu 19. a 20. století, konkrétně dějiny 102. pluku a osudy vojáků na frontách I. a II. světové války.
www.muzeumpodblanicka.cz

TVORŠOVICE
Zdejší barokní zámek s hotelem a restaurací je centrem Golf
Resortu Konopiště. Tvoršovice jsou rodištěm herce Zdeňka
Štěpánka, kterého připomíná socha v zámeckém parku.

S medem za medvědem
Zábavná stezka pro děti vede z Benešova až k výběhu s medvědem
Jirkou u zámku Konopiště. Za splnění úkolů na hracím plánu, který je
k vyzvednutí v informačním centru na Masarykově náměstí v Benešově nebo ke stažení na městském webu, na malé návštěvníky čeká
v informačním centru pod zámkem poklad.

Muzeum motocyklů Konopiště

Ekovláčkem z Benešova na Konopiště a zpět
Městský turistický ekovláček jezdí po okružní trase dlouhé 16 kilometrů. Jízda trvá 1,5 hodiny a je na ní 16 zastávek. Projíždí nejzajímavějšími místy Benešova a Konopiště. V provozu je denně od dubna do října.
Konopiště pro děti: V předhradí a na hradě
Výstava v jižním křídle zámku děti seznámí se životem v předhradí
i na hradě. Poznají stará řemesla, hry a umění soubojů, oděvy velmožů i vznešených dam, které si mohou vyzkoušet a vyfotit se v nich.
Výstava potrvá do konce turistické sezóny 2019.

Turistický ekovláček v Benešově

Farmapark Soběhrdy
Místo pro volný čas a zábavu všech věkových kategorií. Žije zde téměř
250 zvířat z celého světa – velbloudi, klokani, pštrosi, buvoli, lamy,
prasátka nebo vysokohorské krávy. V areálu o rozloze 250 000 m2
jsou dětská hřiště, trampolíny, tobogány, klouzačky i občerstvení.
256 01 Soběhrdy, tel.: +420 777 920 000, www.farmapark.eu

Konopišťský medvěd Jiří
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Služby
PIVOVAR FERDINAND
Měšťanský pivovar v Benešově byl postaven v roce
1872. V roce 1887 ho od Benešovské akciové společnosti koupil arcivévoda František Ferdinand d’Este
a v následujících deseti letech ho nechal přestavět.
Tvář pivovaru zůstala do dnešních dnů stejná, ani technologický postup výroby piva se za posledních více
než 100 let nezměnil.
Táborská 306, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 722 511, www.pivovarferdinand.cz
S-CENTRUM BENEŠOV
Sportovní a relaxační centrum s tenisovými a badmintonovými kurty, beachvolejbalovými hřišti, halou na malou kopanou, sálem na aerobic, finskou a parní saunou,
vířivkou, venkovním bazénem nebo bowlingem. Součástí areálu je restaurace s venkovní terasou a hotel.
U Vodárny 2215, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 750 001, www.scentrum.eu

RESTAURACE U ZVONICE
Nachází se v klidném prostředí nejstarší části Benešova.
Na Karlově 347, 256 01 Benešov
tel.: +420 603 543 102, www.restauraceuzvonice.cz
BELLEVUE HOTEL KARLOV
Nynější podoba hotelu ležícího v centru Benešova je
dílem architekta Ladislava Lábuse a v roce 2008 získala prestižní ocenění v soutěži Nejlepší z realit – The
best of reality. K hotelu patří restaurace Na Karlově.
Na Karlově 97, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 700 825, +420 603 905 621
www.bellevuehotelkarlov.cz
LETIŠTĚ BENEŠOV
Veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště.
Nabízí vyhlídkové lety i exkurze do hangárů a věže.
Jeho součástí je modelářské letiště.
Nesvačily 145, 257 51 Bystřice
tel.: +420 317 793 330, +420 603 594 623
www.lkbe.eu

BYSTŘICE
První zmínka o osadě Bystřice je z 13. století. Za druhé
světové války se část města stala součástí vojenského
cvičiště SS. Byl zde také koncentrační tábor pro osoby z takzvaných smíšených manželství, kterým prošlo
mnoho významných českých osobností, například herci
Oldřich Nový a Miloš Kopecký, spisovatel Ondřej Sekora
nebo režisér Ladislav Rychman.
Existenci tábora připomíná pomník s pamětní deskou
nedaleko viaduktu. Součástí Bystřice je osada Líšno s romantickým zámkem, který je vyhledávanou filmařskou
lokací; veřejnosti je nepřístupný.
Letiště Benešov
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Penzion Konopiště

Služby

Cafe bar Konopiště

staurací je obůrka pro lesní zvěř, která podporuje osvětu v oblasti myslivosti.

PENZION KONOPIŠTĚ****
Romantický baby friendly penzion je umístěn 500 metrů od zámku Konopiště. Zajímavostí penzionu je snídaňová místnost uprostřed motocyklového muzea.

Konopiště 2, 256 01 Benešov, tel.: +420 317 700 280
www.staramyslivna.com

Konopiště 30, 256 01 Benešov
tel.: +420 737 230 294
+420 317 702 658
www.pension-konopiste.cz

CAFE BAR KONOPIŠTĚ
Rodinný podnik s dlouholetou tradicí se nachází
na centrálním parkovišti zámku Konopiště. Kromě
občerstvení nabízí i regionální výrobky, upomínkové
předměty a propagační materiály s dalšími tipy na výlety v regionu.

HOTEL KONOPIŠTĚ NOVÁ MYSLIVNA ***
Je umístěn 700 metrů od zámku Konopiště. Jeho součástí jsou restaurace Nová Myslivna a Retro club Hubert. U hotelu je stálá venkovní expozice Sarajevský
atentát, discgolfové hřiště a dětské hřiště.

Petr Slabihoudek
tel.: +420 731 857 029
e-mail: cafekonopiste@seznam.cz

Konopiště 22, 256 01 Benešov
tel.: +420 737 230 294
e-mail: info@penzion-konopiste.cz
www.penzion-konopiste.cz

DVŮR PECÍNOV
Areál s hotelem, penzionem, restaurací, terasou, bazénem a nabídkou bohatého sportovního vyžití leží nedaleko Benešova. Je neodmyslitelně spjat s chovem koní –
nabízí také možnost rekreačního a kondičního ježdění.

STARÁ MYSLIVNA KONOPIŠTĚ
Stylová lovecká restaurace nedaleko zámku Konopiště
připomíná dobu Františka Ferdinanda d’Este. Před re-

Dvůr Pecínov s.r.o.
Pecínov 1, 256 01 Struhařov
www.pecinov.com
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Hřbitovní zeď a kostel sv. Jakuba
Většího ve Stříbrné Skalici lze
zahlédnout v lyrické komedii
o návratu do mládí Řeka čaruje.

3A

FUJI RVP
5
FUJI RVP

Dům na rohu náměstí
ve Stříbrné Skalici, kde se
natáčela scéna české veselohry
o odborářské rekreaci Dovolená
s Andělem.

3
FUJI RVP
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SÁZAVA

Kostel sv. Prokopa v Sázavském
klášteře si zahrál v seriálech Hop
nebo trop nebo Třicet případů
majora Zemana.

4

FUJI RVP

Sázavsko

Po filmových
stopách

Je jedním z nejkrásnějších
sázavských letovisek. Na katastru města leží slovanské
hradiště z 8. a 9. století, dvě
pravěká neolitická hradiště
a neolitické vápencové lomy.
Jeho nejslavnější dějiny jsou
spojeny s příchodem křesťanského poustevníka Prokopa.
Na začátku 11. století založil
na návrší nad pravým břehem
benediktinský klášter, který
byl od raného středověku významným střediskem vzdělanosti a písemnictví. Areál je
národní kulturní památkou
a poutním místem ke sv. Prokopovi.

CENTRUM SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ
HUŤ FRANTIŠEK

tech 1982 až 2006. Centrum pořádá kurzy pro odbornou
i laickou veřejnost a nabízí také projektové hry pro žáky
základních a středních škol.

Představuje unikátní sbírku moderního skla čítající
na 400 děl vytvořených sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v le-

Na Kácku 218, 285 06 Sázava
tel.: +420 327 321 809, www.cestyskla.cz

Služby
Areál U Martina

Moderní historie města je spjata především s tradicí českého sklářství. K místním zajímavostem patří Naučná stezka Votočnice, vedoucí
nivní loukou, kde podle legendy otáčel svatý Prokop orající s rarachem tzv. Čertovu brázdu, kaplička se studánkou V Lázních, která je
starým poutním místem, nebo odpočinková zóna v areálu odsvěceného kostela sv. Martina.

SÁZAVSKÝ OSTROV
Areál s celoročním provozem nabízí dvě stylové
restaurace a ubytování v kempu, apartmánech,
mobilních domech a hotelových pokojích. Jsou
zde sportoviště, dětská hřiště a půjčovna outdoorového, především vodáckého vybavení.
Poznaňská 297, 285 06 Sázava
tel.: +420 602 696 680, www.sazavskyostrov.cz
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Rozvoj obce je spojen s těžbou stříbra, na počátku
18. století byla zdejší rudná ložiska vyčerpána a báňská
činnost zanikla. K místním zajímavostem patří barokní
kostel sv. Jana Nepomuckého, který stojí na místě bývalého hradu, z něhož se dochovaly základy kulaté věže
či hluboké sklepení. Na konci 18. století byla postavena
budova radnice s nízkou hranolovou věží a cibulovitou
bání, která vyrostla na místě někdejší dřevěné budovy se
šatlavou.

První písemná zmínka pochází z roku 1289. Mezi pamětihodnosti patří hrad Pirkštejn (nepřístupný), ratajský zámek s muzeem o historii Ratají a okolí, expozicí
“Babiččiny kočárky“ a Dřevorubeckým muzeem, kostel
sv. Matouše, kaple sv. Antonína, kaple sv. Václava a městské opevnění.

První písemná zmínka o obci je z roku 1242, jako o městečku se o ní
píše v roce 1654. Impulsem pro její rozšiřování byl nejen rozvoj zdejšího hradu, ale také zahájení provozu železniční trati.

5A
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5

Areál tábora YMCA v Soběšíně se
proměnil v autokemp v seriálu
Vyprávěj, natáčely se zde
i Soukromé pasti nebo Špunti
na vodě.

4

Založil ho před rokem 1130 Diviš, člen družiny Břetislava I. V roce
1870 ve městě vznikla továrna na výrobu sametu. Věhlas Divišovu
ale přinesla hlavně výroba závodních motocyklů, kterou zde v roce
1948 zahájil Jaroslav Simandl. Značka ESO, později JAWA, se stala
nejúspěšnější značkou v 75leté historii ploché dráhy. K místním zajímavostem patří kostel sv. Bartoloměje, v jehož kryptě je pochována
mimo jiné Eliška, sestra krále Jiřího z Poděbrad, manželka Jiřího Holického ze Šternberka. V kostele se nachází kopie obrazu Panny Marie
z římského kostela Santa Maria in Ara coeli. V synagoze z počátku
19. století se nachází Muzeum života židovské obce Divišov.

FUJI RVP

DIVIŠOV

ZÁMEK TŘEBEŠICE
Byl založen jako renesanční sídlo ve 2. polovině 16. století. Součástí
areálu jsou kromě zámku také klasicistní konírny, barokní špýchar,
hospodářské budovy bývalého lihovaru a pivovaru a park. Zámek je
kulturní památkou.

Hrad Český Šternberk a jeho
interiéry si vybrali tvůrci seriálu
Arabela, pohádky Anděl Páně
nebo dramatu Příchozí z temnot.

4A

Hrad Pirkštejn

Na návsi vesničky je možné si prohlédnout malé prosklené hasičské
muzeum s historickou stříkačkou, hasičským náčiním a uniformami.

4

Je jednou z nejvzácnějších románských památek v Čechách. Vznikl v polovině 12. století a kolem roku 1240 byl
přestavěn v pozdně románském slohu. Je zasvěcen sv. Jakubu Většímu – patronu horníků. Zdobí ho dochované
fresky z 12. a 13. století a kamenné reliéfy se zvířecími
motivy, které pocházejí z 12. století. Kostel je kulturní
památkou.

Po stopách Jindřicha z Kingdom Come: Deliverance
Vydejte se Posázavím po stopách hlavního hrdiny populární počítačové hry nezávislého pražského vývojářského studia Warhorse Studios.
Porovnejte, nakolik se středověké reálie smyšleného příběhu zasazené do kulis krajiny kolem
řeky Sázavy liší od skutečnosti: Sázava, Stříbrná
Skalice, Rataje nad Sázavou, Talmberk…

HASIČSKÉ MUZEUM DRAHŇOVICE

FUJI RVP

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO
V ROVNÝM U STŘÍBRNÉ SKALICE

Tipy pro rodiny
s dětmi

Po filmových
stopách
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Plochodrážní stadion v Divišově
stejně jako zdejší továrna
na výrobu motocyklů JAWA si
zahrály ve filmu Smutek paní
Šnajderové.
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Třebešice 1, 257 26 Třebešice u Divišova
tel.: +420 602 354 467, www.zamektrebesice.cz

Český Šternberk a Divišovsko

ČESKÝ ŠTERNBERK

6A

RATAJE NAD SÁZAVOU

FUJI RVP

STŘÍBRNÁ SKALICE

39

OSTŘEDEK
Rodiště spisovatele Svatopluka Čecha, kterého připomíná jeho rodná světnička ve zdejším zámku. Barokní stavba s kaplí sv. Jana Nepomuckého z roku
1741 vznikla na místě původní tvrze ze 14. století. V kapli je socha Čechie
z roku 1765, vystavená na světové výstavě EXPO v Montrealu.

Poznej rodové sídlo Sternbergů

Tipy pro rodiny s dětmi
Poznej rodové sídlo Sternbergů
Prohlídka hradu Český Šternberk pro rodiny s dětmi. Průvodkyně
„klíčnice“ jim prozradí, proč měli rytíři erby, jak byl hrad dobyt nebo
jak vypadá stříbrný poklad. Délka prohlídky 40–50 minut.

PARKHOTEL ČESKÝ ŠTERNBERK
Leží přímo proti hradu na druhém břehu Sázavy. Nechal ho postavit Filip Sternberg (1852–1924), jeden
z akcionářů zdejší nové železnice, ve snaze využít turistický potenciál regionu. Hotel je až do současnosti
v majetku Sternbergů.
K procházkám, sportu nebo piknikům zve francouzský park u hotelu, založený v 1. polovině 18. století.
Na dohled od Parkhotelu je řeka Sázava s možností
výletů lodí nebo zastávka legendárního Posázavského
Pacifiku, který nabízí jízdy historickým vlakem.
257 27 Český Šternberk 46
tel.: +420 774 443 854
www.phcs.cz

Foto Jiří Tůma
Statek Prak

Služby

Služby

CAFÉ ČESKÝ ŠTERNBERK
Kavárna se nachází přímo na nádvoří hradu Český
Šternberk. Otevřena je dle otevírací doby hradu.
tel.: +420 774 443 854, www.cafecs.cz
RESTAURACE POD HRADEM
Restaurace s venkovní zahrádkou a s výhledem na majestátní hrad.
257 27 Český Šternberk 13
tel.: +420 608 046 674, www.rpodhradem.cz
RESTAURACE OSTŘEDEK
Nabízí domácí kuchyni, k dispozici je také zahrádka
a salónek.
257 24 Ostředek 43, tel.: +420 722 591 699

Parkhotel Český Šternberk

STATEK PRAK
Leží na samotě 15 minut chůze z parkoviště u hradu Český Šternberk.
Nachází se v místech, odkud vojska krále Jiřího z Poděbrad ostřelovala šternberský hrad dobývacími praky. Historickou událost připomíná
jedno ze zastavení naučné stezky, která tudy vede z Českého Šternberka do Drahňovic. Statek se zaměřuje na ekologické hospodaření,
mimo jiné má největší stádo lipických koní v České republice.
Šternberské koláče

Český Šternberk 47, 257 26 Divišov
tel.: +420 702 277 877, +420 603 832 346
www.dvurprak.cz
PENSION ČTYŘLÍSTEK
Rodinný penzion nedaleko hradu Český Šternberk. V přízemí penzionu je bistro s pekárnou, v níž se pečou vyhlášené Šternberské koláče.

Pension Čtyřlístek
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Pension Čtyřlístek
257 27 Český Šternberk 45
tel.: +420 724 359 073, +420 607 177 944
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Železniční nádraží v Kácově
spolu s nedalekou vodáckou
a turistickou základnou Bisport
vytvořily kulisy letní komedie
Špunti na vodě.

KÁCOV
První písemná zmínka o Kácově je z roku 1318. 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 kácovského nádraží. K významným kácovským rodákům patří biskup českobudějovický Jan Valerián Jirsík (1798–1883), kterého
připomíná pamětní deska na jeho rodném domě naproti kostelu, kde
je dnes radnice a infocentrum.

Tipy pro rodiny s dětmi
Okolím Kácova
Naučná stezka, která vede od Koutského mlýna přes Polipsy a strání nad
Losinským potokem až k nádraží Kácov. Má deset tematických zastavení,
která informují návštěvníky o místních zajímavostech, přírodních hodnotách a lesnictví. U stezky se nachází Čertova vyhlídka.
Čertova vyhlídka nad Kácovem

ZÁMEK KÁCOV
5A
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5
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Kácovsko

Po filmových
stopách

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 majitele a kvůli
rekonstrukci je nepřístupný.

4

Historický ocelový most přes
Sázavu v Kácově přejíždí
František Sláma s Kájou při
odjezdu do Anglie ve filmu
Tmavomodrý svět.
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MALÉ MUZEUM TECHNIKY JAWY OD SÁZAVY
Soukromé muzeum vzniklo v rekonstruovaných prostorách bývalého
obchodu v Kácově. Na 200 m2 je možné zhlédnout 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. Expozici doplňují původní
plakáty a originální reklamní a propagační letáky.
Jirsíkova 30, 285 09 Kácov, tel.: +420 608 404 017, www.jawyodsazavy.cz

Bisport Kácov

Občerstvení v Bisportu Kácov

Služby
BISPORT KÁCOV
Vodácká a turistická základna půjčuje kanoe, rafty, sit
on topy i horská nebo treková kola s plnou výbavou.
Provozuje hostel s komfortními pokoji a prostornou
společenskou místností. V areálu je od května do konce
září otevřen vodácký obchod a bistro s občerstvením.
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3

Železniční nádraží v Kácově se
mihlo i v historickém snímku
Juraje Herze o poválečném
odsunu Němců Habermannův
mlýn.

PIVOVAR HUBERTUS
Založen byl v roce 1457, jeho novodobá historie se začala psát v roce 2001. Vaří osm druhů piva. Provozuje hotel a pivovarskou restauraci Šalanda. Nabízí také exkurze – nutno předem objednat na tel.: +420 327 324 693.
V Podskalí 6, 285 09 Kácov, www.pivovarkacov.cz

PANORAMA GOLF RESORT KÁCOV
Součástí moderního golfového areálu je hřiště
s 27 jamkami, hotel a restaurace Panorama nabízející
tradiční českou gastronomii. Resort není určen jen hráčům golfu, vítán je zde každý návštěvník.
Panorama 1, 285 09 Kácov
tel.: +420 602 203 203
www.panoramagolf.cz
SPORTHOTEL KÁCOV
Nachází se v blízkosti řeky Sázavy. Nabízí ubytování
v tříhvězdičkovém hotelu, srubech i malých chatkách,
v areálu jsou tenisové a volejbalové kurty, minigolf
i venkovní bazén.
V Hájku 307, 285 09 Kácov
tel.: +420 774 851 488
www.sport-hotel.cz
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258 09 Kácov 158
tel.: +420 777 335 616, www.bisport-kacov.cz

Pivovar Hubertus Kácov
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Zámek ve Zruči nad Sázavou
lze vidět ve filmech Řeka
čaruje, Dědeček, Kyliján a já
nebo v televizním seriálu První
republika.
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Zručsko

Po filmových
stopách

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 ZRUČ NAD SÁZAVOU A ZÁMECKÝ
PARK

4
3

Vodácké muzeum

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.

Sluneční zátoka
Skautský název louky nedaleko Ledče nad Sázavou. Zdejší památník
připomíná spisovatele Jaroslava Foglara (1907–1999), autora Rychlých šípů, který sem jezdil na tábory se svým skautským oddílem
a našel zde inspiraci pro svou knihu Hoši od Bobří řeky.
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Příběh řeky Sázavy
Interaktivní expozice seznamuje se zaniklými řemesly na vodě. Můžete si složit z puzzle celý tok řeky Sázavy a podívat se na film o osidlování řeky člověkem.

Stvořidla

Rozhledna Babka
Dřevěná rozhledna s kovovými prvky a schodištěm se nachází v lokalitě „Mezi cestami“ asi 2 km severně nad městem Zruč nad Sázavou.
Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 24 m vede 130 schodů. Rozhledna
je po celý rok přístupná zdarma.

Pod mostem přes Sázavu u jezu
v Souticích proplouvali se svými
dětmi Igor, David a Ondra
v rodinné letní komedii Špunti
na vodě.

Areál bývalé továrny na výrobu
obuvi Sázavan ve Zruči
nad Sázavou vytvořil kulisy
filmového příběhu Lásky jedné
plavovlásky.

Muzeum „Od verpánku k Baťovi“
Regionální muzeum v přízemí zručského zámku přibližuje místní tradici ševcovského řemesla. K vidění jsou tu šicí stroje, nářadí používané k výrobě obuvi, vzorky obuvi i historické fotografie.

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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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 Království panenek. Kolem zámku se rozprostírá nádherný
park s jezírkem.

Tipy pro rodiny s dětmi

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.

Příběh řeky Sázavy

Stvořidla
V roce 1948 byla tato oblast vyhlášena přírodní rezervací. V údolí
mezi žulovými masivy Melechova a Žebrákovského kopce řeka přepadá přes stovky oblých žulových balvanů a skalnatých prahů. Zdejší
krajina inspirovala řadu malířů a spisovatelů.
Kuličková dráha
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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

Informační centrum Čerčany
Sokolská 28, 257 22 Čerčany
e-mail: info@cercany.cz
tel.: +420 775 410 550

Turistické informační centrum Benešov
Masarykovo náměstí 230, 256 01 Benešov
e-mail: infocentrum@kicbenesov.cz
tel.: +420 317 726 004, +420 737 205 534

Informační centrum Konopiště
Konopiště 4, 256 01 Benešov
e-mail: infocentrum@kicbenesov.cz
tel.: +420 317 705 681
otevřeno: březen–říjen

Turistické informační centrum Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
e-mail: info@muzeumjilove.cz
tel.: +420 241 950 791

Informační centrum Neveklov
náměstí Jana Heřmana 333
257 56 Neveklov
e-mail: infocentrum@neveklov.cz
tel.: +420 605 106 256
Informační centrum Rataje nad Sázavou
Zámecká 1, 285 07 Rataje nad Sázavou
e-mail: infocentrumratajenadsazavou@seznam.cz
tel.: +420 725 021 496, +420 733 607 817
otevřeno: duben-říjen
Informační centrum Stříbrná Skalice
Na Městečku 71, 281 67 Stříbrná Skalice
e-mail: infocentrum@stribrnaskalice.cz
tel.: +420 737 886 294
Informační a kulturní centrum Sázava
náměstí Voskovce a Wericha 280
285 06 Sázava
e-mail: infocentrum@mestosazava.cz
tel.: +420 327 320 763

ROZHLEDNA ŠPULKA
Stojí na vrchu Březák nedaleko Lbosína u Divišova, na vyhlídku
ve výšce 30 m vede 151 schodů. Otevřena je celoročně, vstupné je dobrovolné. Ze Lbosína k ní vede naučná stezka, která je
dílem dětí z pěti místních škol, a ptačí stezka s deseti „pozorovatelnami“ přibližujícími opeřence žijící v okolí rozhledny.
tel.: +420 777 193 556, www.rozhlednaspulka.cz
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Kulturní a informační centrum Pyšely
náměstí T. G. Masaryka 4
251 67 Pyšely
e-mail: infocentrum@pysely.cz
tel.: +420 725 851 866

Turistické informační centrum Mnichovice
Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice
e-mail: infocentrum@mnichovice.cz
tel.: +420 323 666 311
Turistické informační centrum Říčany
Masarykovo náměstí 83/1, 251 01 Říčany
e-mail: irena.rejnkova@ricany.cz
tel.: +420 323 618 169, +420 720 965 170
Informační centrum Senohraby
Hlavní 33, 251 66 Senohraby
e-mail: info@depo33.cz
tel.: +420 732 339 989
Turistické informační centrum Týnec nad Sázavou
Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou
e-mail: ic@centrumtynec.cz
tel.: +420 317 729 050, +420 775 290 032
Informační centrum Velké Popovice
(kavárna Posezení u Andělky)
Masarykova 38, 251 69 Velké Popovice
e-mail: infovelkepopovice@gmail.com
tel.: +420 734 446 450
Turistické informační centrum Zruč nad Sázavou
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz
tel.: +420 327 531 329

Výstup Komplexní průvodce po Posázaví byl vytvořen v rámci projektu „Turistická oblast Posázaví – tradiční
zázemí pro Prahu“ realizovaného za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
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