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Kraj blanických rytířů,
Podblanicko, je místem oplývajícím přírodními krásami a bohatou 
minulostí. V jeho srdci se tyčí zalesněné dvojvrší Velkého a Malého 
Blaníku, které dalo celému kraji jméno. Na vrcholku Velkého 
Blaníku, v místech kde dnes stojí rozhledna, která skýtá návštěvníkům 
romantický pohled na zdejší krajinu, jsou pozůstatky pravěkého 
hradiště, jehož historie sahá až do 5. století před naším letopočtem. 
Snad právě zde také stával středověký hrad, který je zmiňován 
v historických pramenech, po němž se však nedochovaly žádné 
pozůstatky a jeho minulost je tak dodnes zahalena rouškou tajemství.

Region nabízí i množství dalších návštěvnických atraktivit 
a zážitkových aktivit, které Vám představujeme v tomto materiálu.

Věříme, že Vám dobře poslouží ve výběru, jak co nejlépe využít čas 
vymezený pro odpočinek i zábavu v Kraji blanických rytířů.

Kraj blanických rytířů Velký a Malý Blaník
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Rozhledna na Velkém Blaníku

Koncem 19. století byla na vrcholu Velkého Blaníku zbudována dva-
cetimetrová otevřená věž, na jejíž pozorovací plošinu se stoupalo po 
žebřících. Časem však tato věž chátrala, takže dnešní podobu získala 
rozhledna v roce 1941, kdy Klub českých turistů vystavěl dřevěnou věž 
ve tvaru husitské hlásky o výšce 29 m. Součástí věže je výklenek s ka-
menným oltářem.
Pohled z rozhledny Vám umožní prohlídku podblanické krajiny takřka 
z ptačí perspektivy, uvidíte daleko za hranice Chráněné krajinné oblasti 
Blaník. Ze vzdálených míst je při dobré viditelnosti vidět jihočeská Kleť, 
rozhledna na Vysoké u Kutné Hory či televizní vysílač Cukrák na souto-
ku Berounky a Vltavy jižně od Prahy.

Doprava
Do Louňovic pod Blaníkem lze přijet autobusem od Benešova, Vlašimi, 
Votic či Tábora, autem po silnici od Vlašimi (silnice č. 125) nebo od 
Votic (silnice č. 150). Na vrchol Velkého Blaníku, kde rozhledna stojí, 
se můžete vydat po červené turistické značce buď od Louňovic pod 
Blaníkem nebo Kondrace, z nedalekého Načeradce Vás k ní přivede 
zelená turistická značka.

Služby a aktivity
výstup na rozhlednu, malé občerstvení a prodej tematických suvenýrů

Návštěvní doba
 od dubna do září

otevřeno denně kromě pondělí (není-li státním svátkem) od 10 do 17 h.
 od října do března

je rozhledna otevřena o sobotách a nedělích a o státních svátcích
od 10 do 16 h., o vánočních svátcích (24.–26. 12.) zavřeno.

Kontakt
tel./fax: 317 852 658, e-mail: oulounovice@quick.cz



paraZOO

paraZOO je unikátní expozicí volně žijících živočichů České republiky. 
Uvidíte zde vydru, rysa, výry, krkavce, čápy, nejrůznější dravce a řadu 
dalších zvířat, která byla přijata do záchranné stanice, avšak pro trvalé ná-
sledky zranění již nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody. Přijďte 
se seznámit s jejich příběhy a zároveň se naučit, jak zvířatům v přírodě 
pomáhat. Součástí zahrady je také expozice ptačích budek a uměle vytvo-
řených úkrytů pro živočichy vhodných k oživení zahrad, ptačích siluet či 
expozice nástrah číhajících na živočichy v přírodě s radami, jak zraňování 
živočichů předcházet.

paraZOO se nachází v zahradě Podblanického ekocentra, u jehož vstupu 
Vás přivítá abstraktní kovová plastika představující letícího čápa. Zahrada 
je nově rekonstruovaná. Návštěvnický okruh je zajímavě řešený. Vaše 
děti jistě zaujme prosklené vydrárium s podhledem pod vodní hladinu, 
dendrofon anebo si mohou hrát v dětském koutku. Podél cest jsou umís-
těny lavičky a tak si zde můžete i příjemně odpočinout.

Služby a aktivity
 stálá expozice zvířat ČR
 ekoporadenská expozice
 možnost komentované prohlídky – po předešlé domluvě
 ekoobchůdek

Návštěvní doba
 duben až říjen: út–ne 10–18 h.
 listopad, prosinec, březen: út–ne 10–16 h.
 leden, únor: zavřeno

Kontakt
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim
tel./fax: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz
www.csopvlasim.cz

Zážitkové aktivity
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Malý Blaník

Na vrcholu Malého Blaníku se nachází romantická zřícenina poutní ba-
rokní kaple sv. Maří Magdalény. Ta byla vybudována roku 1735 na 
místě starší kaple doložené v 17. století, ale v důsledku reforem císaře 
Josefa II. byla již roku 1790 zrušena. Na vrcholu uvidíte obvodové zdi 
kaple, uprostřed kterých roste smrk zvaný „Velký mnich“ s obvodem 
321 cm a výškou 34 metrů. Vrcholová partie tvořená zachovalými lesy 
přirozené skladby s převahou buku a četnými skalními výchozy jsou 
od roku 1992 chráněny na Malém Blaníku ve stejnojmenné přírodní 
rezervaci. Svoji návštěvu nezapomeňte zapsat do vrcholové knihy.

Přes vrchol Malého Blaníku vede naučná stezka, která Vás seznámí 
s fl órou a faunou, geologickou stavbou a historií okolního území. Do-
jdete po ní až k přírodní rezervaci Podlesí, jež se rozprostírá kolem 
býkovických rybníků.

Doprava
Do Louňovic pod Blaníkem lze přijet autobusem od Benešova, Vlašimi, 
Votic či Tábora, autem po silnici od Vlašimi a Tábora (silnice č. 125) 
nebo od Votic a Čechtic (silnice č. 150). Na vrchol Malého Blaníku 
se můžete vydat po červené turistické značce buď od Louňovic pod 
Blaníkem nebo z Kamberka, po okruhu značené naučné stezky Malý 
Blaník – Podlesí z parkoviště pod Velkým Blaníkem, nebo z parkoviště 
s odpočívkou v sedle mezi Malým a Velkým Blaníkem (odtud se vydáte 
po lesní cestě, která se napojuje na červenou turistickou trasu).

Služby a aktivity
 volně přístupná kaple
 naučná stezka

Návštěvní doba
 celoročně

Velký a Malý Blaník
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Hvězdárna Vlašim

Vlašimskou hvězdárnu najdete na jižním okraji Vlašimi, vlevo při silnici na
Kondrac a Louňovice. Byla postavena vlašimskými občany v letech 
1958 až 1961. Hybnou silou budování a bohaté činnosti v následujících
letech byl Jan Zajíc (1910–2004), držitel ocenění Blanický rytíř za rok 
1999. V letech 1992 až 1996 hrozil hvězdárně zánik. Od roku 1997, kdy 
se vrátila do majetku města Vlašimi, její provoz a údržbu zajišťuje Vlašimská
astronomická společnost. Jejím hlavním posláním je zachování a rozvoj 
činnosti hvězdárny, propagace a popularizace astronomie a ostatních 
vědních oborů mezi širokou veřejností, zejména mezi mládeží.

Služby a aktivity
 popularizační přednášky pro veřejnost
 za příznivých podmínek pozorování vesmírných objektů dalekohledy 
(Slunce, Měsíc, planety sluneční soustavy, hvězdy, mlhoviny, galaxie, 
hvězdokupy) a přehlídka oblohy pouhým okem

 pozorování zvláštních úkazů (zatmění, meteorické roje apod.)
a objasňování mimořádných astronomických a meteorologických 
úkazů

 bezplatné konzultace k prevenci světelného znečištění
 doplňkový prodej (astronomické publikace, pexesa, modely,
turistické známky apod.)

Návštěvní doba
Každý pátek, od května do srpna začátek ve 21 h., v září již ve 20 h.
V ostatních měsících a dnech jen po předchozí dohodě.

Kontakt
Vlašimská astronomická společnost
tel.: 607 835 434
e-mail: hvezdarna@vas.cz
www.vas.cz

Zážitkové aktivity

Koupaliště s tobogánem ve Vlašimi

Zaplavat si můžete v 50 metrů dlouhém bazénu o hloubce 120–180 cm,
do kterého ústí 80metrový tobogan. Pro děti je určen dětský bazén 
s vodním hřibem, dětské kruhové brouzdaliště s ostrůvkem, vodním
chrličem a malou skluzavkou. K dispozici je dále hřiště na plážový vo-
lejbal, nohejbal s umělým trávníkem, soft tenis, stolní tenis, badminton.

Služby a aktivity
 úschovna jízdních kol
 občerstvení
 připojení k internetu

Návštěvní doba
 od 1. června do 31. srpna: denně od 10 do 19 h.
 za příznivého počasí začíná provoz již kolem 20. května

 a končí 10. září

Kontakt
Areál Na Lukách, Vlašim
tel.: 603 923 404
e-mail: jirizelingr@centrum.cz
www.koupalistevlasim.cz

Zážitkové aktivity
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Krišnův dvůr

V Krišnově dvoře u osady Městečko můžete prostřednictvím naučné 
stezky Živý skanzen, za doprovodu místních obyvatel, poznat pěstování 
plodin tradičním způsobem za použití starých, k přírodě domestikovaným 
zvířatům i člověku šetrných postupů. Komunita lidí žijících a pracujících 
v souladu s principy védské kultury v Krišnově dvoře také mele mouku, 
stará se o domácí zvířata, chová včely a připravuje pokrmy pro přímou 
konzumaci i na prodej. Bude-li dnem Vaší návštěvy neděle, můžete se 
v odpoledních hodinách těšit na kulturní program s vegetariánskou hos-
tinou.

Doprava
Do Krišnova dvora se dostanete vlakem z Vlašimi nebo Benešova
(zastávka Městečko na trati č. 222), autobusem od Benešova a Vlaši-
mi (zastávka Postupice, dále pěšky směrem k osadě Chalupy), autem po 
silnici od Vlašimi nebo Benešova (silnice č. 112, odbočka na Postupice 
a dále na osadu Chalupy).

Služby a aktivity
Naučná stezka, občerstvení, prohlídka hospodaření na farmě, prodej te-
matických suvenýrů a místních zemědělských produktů (mouka, sušenky, 
med).

Návštěvní doba
Denně 11.00 až 19.00 h., každou neděli od 14.00 h. kulturní program 
s vegetariánskou hostinou pro veřejnost

Kontakt
tel./fax: 317 796 008
tel.: 732 424 238, 603 700 512
e-mail: info@krisnuvdvur.cz
www.krisnuvdvur.cz
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Farma Blaník v Ostrově

Hledáte zážitky na českém venkově? Nevíte, kam zavítat s dětmi, ane-
bo kde prožít romantický víkend v kouzelném prostředí pod bájnou 
horou Blaník? Nabízíme romantické ubytování od luxusních apartmá, 
přes dvoulůžkové pokoje s přistýlkou až po levnou turistickou ubytovnu. 
Rovněž venkovní vyhřívaný bazén a relax-centrum. Také výborné i tra-
diční jídlo v restauraci U Mančalů, na kryté terase i levné občerstvení ve 
farma-parku. Rodiny s dětmi zde najdou ideální prostředí a mnoho zážit-
ků. Milenecké páry zažijí spoustu romantiky. Jednotlivci, skupiny i fi rmy 
najdou na Farmě Blaník vhodné prostředí pro školení, soustředění, svat-
by, oslavy a jiné společné akce. A pozor! Letos jsme otevřeli jedinečný 
farma-park s mnoha zvířaty a dětskými atrakcemi!

Doprava
Z Prahy nebo z Brna: po D1, na 49. km Vlašim, dále po značkách FARMA 
BLANÍK do Ostrova.
Z Benešova: na Vlašim a od zámku Jemniště opět po značkách.

Služby a aktivity
 farma-park zábavný areál pro rodiny s dětmi – výběhy všech domá-
cích zvířat a mnoho dětských atrakcí od Keltského dřevěného hradu, 
přes tajemnou blanickou jeskyňku, les nočních skřítků, až po obrov-
skou trampolínu.

 jízdy na koních a ponících
 fi remní akce, svatby, oslavy
 výborná restaurace
 mutěnická vinárnička

Návštěvní doba
hotel: celoročně; restaurace:10–22 h.; farma-park: květen, červen, září, říjen: 
út–pá 14–18 h., so–ne, svátky: 10–18 h., červenec-srpen: denně 10–18 h.

Kontakt
Farma Blaník, Ostrov 1, 257 06 Louňovice p. Blaníkem
tel.: 602 373 363, e-mail: farma@farmablanik.cz
www.farmablanik.cz

Zážitkové aktivity Zážitkové aktivity
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Interaktivní stezka S rytířem na Blaník

Naučnou interaktivní stezku „S rytířem na Blaník“, která vede přes vrchol 
Velkého Blaníku s rozhlednou mezi jeho úpatími z louňovické a kon-
dracké strany, vybudoval Český svaz ochránců přírody Vlašim v roce 
2007. Na čtrnácti informačních panelech se seznámíte s přírodními i his-
torickými aspekty bájné hory. Cestou uvidíte kopii základního kamene 
Národního divadla, či sochu rytíře. Stezka vede čtyři kilometry po čer-
vené turistické značce a je doplněna sedmnácti hravými zastaveními 
pro rodiče s dětmi – zahrajete si např. dendrofon, zasoutěžíte se zvířaty 
ve skoku dalekém nebo si poměříte rozpětí vlastních paží s křídly ptáků.
Součástí naučné stezky je i geologická expozice hornin Podblanicka, 
kterou najdete zkraje stezky u silnice Kondrac – Načeradec. Pod širým 
nebem uvidíte dvě desítky rozměrných vzorků hornin, každý s popisem 
složení a původu.

Doprava
Naučná stezka není okružní. Do Louňovic pod Blaníkem lze přijet au-
tobusem od Benešova, Vlašimi, Votic či Tábora, autem po silnici od 
Vlašimi (silnice č. 125) nebo od Votic (silnice č. 150). Začátek stezky je 
na úpatí Blaníku (možnost parkování) nebo pěšky po červené turistické 
značce cca 1 km z náměstí v Louňovicích.
K parkovišti u geologické expozice se dostanete pěšky z Kondrace (po 
červené turistické značce cca 1 km), autem či autobusem z Vlašimi nebo 
Načeradce (zastávka Kondrac, Krasovice, rozc.).

Služby a aktivity
17 hravých zastavení | 14 infopanelů | rozhledna s občerstvením

Návštěvní doba
Naučná stezka je přístupná celoročně.

Kontakt
ČSOP Vlašim, tel.: 317 845 169, www.csopvlasim.cz 

Lesní poklady blanických rytířů

Zájemci o poznávání přírody s GPS navigací v ruce mohou využít geo-
cachingovou hru pro celou rodinu, kterou vytvořil Český svaz ochránců 
přírody. Na třinácti místech Podblanicka jsou schovány poklady v podobě 
keší, které čekají na své nálezce. Ti se pak dovědí zajímavé informace 
o třinácti různých typech lesa a mohou si odnést samolepku do hracího 
plánu. Když se lovcům podaří objevit všech třináct pokladů, zjistí heslo, 
které jim otevře cestu k odměně. Více o hře naleznete na http://www.
blanicti-rytiri.cz/lesnipoklady/.

Doprava
K lokalitám lze přijet vozem, souřadnice doporučených parkovišť jsou 
uvedeny v atributech každé keše. Odtud se již musíte vydat pěšky do 
terénu. Šest keší v CHKO Blaník lze najít pěšky během jednoho dne, 
je možno se dopravit linkovým autobusem do Louňovic pod Blaníkem 
nebo do Kondrace.

Služby a aktivity
 13 keší s informacemi o lese
 odměna pro nálezce všech keší
 hrací plán ke stažení na www.blanicti-rytiri.cz/lesnipoklady

Návštěvní doba
Geocachingová hra Lesní poklady blanických rytířů je přístupná celo-
ročně. Odměna pro nálezce všech keší je dostupná v obchůdku Pod-
blanického ekocentra. Nezapomeňte se představit heslem a ukázat 
vyplněný hrací plán.
Otevírací doba obchůdku

 pondělí a pátek 9–12 h., 13–15 h.
 úterý až čtvrtek 9–12 h., 13–17 h.
 sobota a neděle (pouze od května do září) 10–12 h., 13–16 h.

Kontakt
ČSOP Vlašim, tel.: 317 845 169, www.csopvlasim.cz,
www.blanicti-rytiri.cz/lesnipoklady12

Zážitkové aktivity Zážitkové aktivity
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Zámecký park v Odlochovicích

První zámecká budova byla v Odlochovicích zbudována na konci 18. sto-
letí za vlastnictví Rombaldů. Dnešní novorenesanční podobu získal zá-
mek na sklonku 19. století, nejstarší stavbou dochovanou do současnosti 
je však kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1737. Ve druhé polovině 
19. století byl vybudován zámecký park, jehož součástí jsou umělecké 
a architektonické prvky, např. sochařská výzdoba u kašny znázorňující 
alegorie ročních období z první čtvrtiny 18. století, či zahradní altánek 
a v jeho blízkosti stojící umělá jeskyně.

Od padesátých let minulého století zámek slouží k sociálním účelům, 
v současnosti zde sídlí Integrované centrum sociálních služeb Odlocho-
vice, samostatná příspěvková organizace zřízená Magistrátem hlavního 
města Prahy. Svou činností je zaměřena na poskytování služeb pro so-
ciální začlenění osob s mentálním postižením nebo poruchami vývoje.

Doprava
Do Odlochovic lze přijet autobusem od Benešova a Votic, autem po sil-
nici od Votic či Louňovic Pod Blaníkem (silnice č. 150, odbočka v Ratmě-
řicích). Z Votic a Louňovic pod Blaníkem Vás do Odlochovic také přivede 
červená turistická značka.

Služby a aktivity
Zámecká kavárna – malé občerstvení, prodej výrobků klientů z dílen centra, 
ubytování v 5 pokojích.

Návštěvní doba
 park i zámek celoročně
 Zámecká Kavárna u Aurélie a Mariána Rombaldů

 v sezóně st, čt 12–17 h., pá 12–19 h., so,ne 11–19 h.

Kontakt
tel./fax: 317 833 201, e-mail: ror@ror.cz, www.ror.cz

Zámky a zámecké parky Zámky a zámecké parky 
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Zámek a park Vlašim

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

Služby a aktivity
 zámek – Muzeum Podblanicka

 (expozice, vyhlídka ze zámecké věže, zámecké sklepení)
 infocentrum na nádvoří zámku

 (informace a letáky, přístup na internet, prohlídkové okruhy parkem)
 Podblanická galerie ve Vlašimské bráně

 (expozice výtvarného umění)
 naučná stezka parkem
 zážitkové stezky ke koupadlu a Samsonovi
 zámecká restaurace ve sklepení zámku
 restaurace Domašínská brána
 občerstvení Znosimská brána

Návštěvní doba
 park: celoročně
 zámek: březen až prosinec, úterý až neděle,

  9–12 h., 13–16 h.
 infocentrum: celoročně pondělí až pátek,

  8.30–12 h., 12.30–16.30 h.,
  od 1. 5. do 15. 9. také v sobotu a neděli,
  9–16 h.

 část objektů: sezónně

Kontakt
tel./fax: 317 847 207
e-mail: info@vlasimskypark.cz, www.vlasimskypark.cz CYKLISTÉ 
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Zámecký park a naučná stezka v Ratměřicích

Ratměřický zámek byl zbudován na počátku 18. století hrabětem J. A. Ko-
řenským z Terešova, dnešní novorenesanční podobu dostal až za vlast-
nictví Chotků, kteří jej koupili v polovině 19. století a zároveň založili zá-
mecký park. Součástí zámeckého areálu je také původně románský kostel 
sv. Havla, který je od května do září denně přístupný návštěvníkům.
Ratměřicemi prochází 3 kilometry dlouhá okružní naučná stezka, kte-
rá vás seznámí originální formou s příběhem místního sedláka Oneše 
a jeho nelehkým životem v době bitvy u Jankova, jejíž dramatický prů-
běh si můžete přiblížit návaznou stezkou okolo Jankova. Sedlák Oneš je 
průvodcem po interaktivních zastaveních stezky, na kterých se s dětmi 
určitě nebudete nudit. Trasa Vás zavede také k Expozici SDH Ratměřice 
s restaurovanou koňskou zápřahovou stříkačkou, do sportovního areálu 
s dětským hřištěm i k zajímavým objektům Galerie na plotě a dílům vznik-
lým na ratměřických sochařsko-malířských sympoziích.

Doprava
Do Ratměřic lze přijet autobusem od Benešova, Votic a Vlašimi, autem 
po silnici od Votic či Louňovic pod Blaníkem (silnice č. 150). Z Jankova 
a Zvěstova vede do Ratměřic modrá turistická značka.

Služby a aktivity
 naučná stezka obcí je propojena s jankovskou 
v Jankovsko-Ratměřické stezky

 hospoda „U nás“

Návštěvní doba
park: 7–19 h. | kostel: 10–18 h.

Kontakt
expozice na zavolání – tel.: 776 580 584
telefon na obec: 317 833 321
e-mail: obec@ratmerice.cz, www.ratmerice.cz

Zámky a zámecké parky 
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Včelí svět v Hulicích

Unikátní interaktivní včelařská expozice vychází z místní včelařské tradice 
v objektu bývalé hulické školy. Projekt spojuje dva významné prvky – prv-
ním je představení atraktivního života včelstva, který při kvalitní prezen-
taci a možnosti vlastní práce se včelími produkty přináší neopakovatelné 
zážitky, druhým je významný výchovně-vzdělávací přínos a propagace 
ochrany včelstev, která jsou nezbytnou součástí přírodního koloběhu 
a zároveň ohroženým přírodním druhem se stále se snižujícími počty.
Součástí objektu je také zážitková dílna, ve které budou mít návštěvníci 
možnost samostatně vyrábět výrobky ze včelích produktů. Expozice je 
v plánovaném obsahu a rozsahu jediným obdobným projektem v České 
republice a významnou bude i ve středoevropském prostoru.

Doprava
Hulice se nacházejí v blízkosti dálnice D1, nutno odbočit na sjezdu 
Exit 56. Automobilem se na místo také dostanete z Vlašimi přes Trhový 
Štěpánov.

Služby a aktivity
 občerstvení
 prodejna včelařských výrobků
 včelařská dílna

Návštěvní doba
Od června do září denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin,
v sobotu a neděli do 17 hodin. Říjen, duben, květen otevřeno 
o víkendech a státních svátcích od 10 do 16 hodin. 
Od listopadu do března otevřeno pro skupiny pouze po předchozí dohodě.

Kontakt
Hulice 55
tel.: 724 867 158
e-mail: info@vcelisvet.cz, www.vcelisvet.cz

Muzea a expozice 
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Muzeum Podblanicka ve Vlašimi

Stálá expozice Zámecké parky a historie zámku ve Vlašimi seznamuje 
zájemce nejen s historií vlašimského zámku a zdejšího unikátního roman-
tického přírodně krajinářského parku, ale provede ho i po dalších zámec-
kých parcích Podblanicka. Návštěvníci jistě uvítají také přitažlivé exponáty 
dokládající pestrost podblanické přírody.
Dlouhodobá výstava Zrcadlo minulosti prostřednictvím více než 420 
exponátů přibližuje pestrost každodenního života našich předků. K vidění 
je např. výčepní pult z konce 19. století, dobové oblečení, nádobí, nářadí, 
hračky apod.
Expozice S přesnou muškou – Tradice lovectví a zbrojařství předsta-
vuje palné zbraně s různým vývojovým stupněm konstrukce střelného 
mechanismu a zdobných prvků a především vývoj výroby střeliva. Expo-
zici doplňují trofeje exotických zvířat, z nichž největší pozornost na sebe 
poutá vycpaný medvěd.
Mezi nejatraktivnější prohlídkové okruhy patří vyhlídka z nejvyšších pater 
zámecké věže, doplněná o expozici starých fotografi í a pohlednic s ná-
zvem Město pod věží aneb Vlašim na dlani, a expozice Tajemství 
zámeckého sklepení v zrekonstruovaných prostorách zámeckého pod-
zemí. Součástí prohlídky jsou i krátkodobé výstavy pořádané muzeem či 
návštěva zámecké kaple.

Služby a aktivity
 stálé i sezónní výstavy
 vyhlídka ze zámecké věže, zámecké sklepení
 prodej suvenýrů a tematických publikací
 badatelna, koncerty, přednášky

Návštěvní doba
březen až prosinec, úterý až neděle, 9–12 h., 13–16 h.

Kontakt
tel./fax: 317 842 927, e-mail: muzeumvlasim@iol.cz
www.muzeumpodblanicka.cz

Podblanická galerie, Starý hrad a Čínský pavilon

Vlašimská brána je jednou z hlavních dominant zámeckého parku a sta-
la se tak jedním ze symbolů města Vlašimi. V současnosti slouží jako Pod-
blanická galerie, kterou provozuje Český svaz ochránců přírody Vlašim. 
Jsou v ní shromážděna výtvarná díla umělců pocházejících nebo tvořících 
na Podblanicku a poskytuje ateliér zdejšímu malíři Stanislavu Příhodovi.
Nepřehlédnutelnou dominantou parku je také nově zrekonstruovaný 
Čínský pavilon, nejzachovalejší stavba tohoto druhu v České republi-
ce. Interiér byl zařízen v čínském duchu, ozdoben skleněnými zvonky 
na římsách a porcelánovými fi gurkami. Dnešní podobu získal Čínský 
pavilon v 19. století.
Další romantickou stavbou je pseudogotický Starý hrad na skále nad 
údolím řeky Blanice. Dříve se mu říkalo Kouzelný hrad, neboť v jeho 
interiéru byl instalován nábytek, který po spuštění skrytého mechanismu 
zajížděl do podlahy. Ve Starém hradu najdete expozici o historii parku 
s rytinami A. Pucherny, představujícími park na přelomu 18. a 19. století.
Všechny objekty můžete navštívit v rámci prohlídkového okruhu 
parkem (z Infocentra) nebo samostatně Vlašimskou bránu.

Služby a aktivity
 prohlídkový okruh parkem

Návštěvní doba
 Vlašimská brána – Podblanická galerie: od května do září, sobota 
a neděle, 10–12 h., 13–16 h., od června do srpna také pondělí až 
pátek, 9–12 h., 13–17 h.

 Čínský pavilon, Starý hrad a Vlašimská brána: v rámci prohlídkového 
okruhu zámeckým parkem, od 1. 5. do 15. 9., pondělí až pátek, 
8.30–12 h., 12.30–16.30 h., sobota a neděle, 9–16 h.

Kontakt
prohlídkový okruh – tel./fax: 317 847 207, info@vlasimskypark.cz
Podblanická galerie – ČSOP Vlašim, tel.: 317 845 169, www.csopvlasim.cz

Muzea a expozice Muzea a expozice 
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Venkovské muzeum v Kamberku

Venkovské muzeum v Kamberku, které sídlí v historické budově býva-
lé školy a kampeličce, představuje zajímavé hmotné i písemné doklady 
o zdejším venkovském životě za posledních 200 let. Z dvou set padesáti 
exponátů je sestavena např. selská jizba s dobovým zařízením, školní třída 
s původními učebními pomůckami v autentických prostorách staré školy, 
zemědělské stroje a další nezbytné náčiní našich předků. V pamětní síni 
je umístěno mnoho dalších historických exponátů se vztahem k životu 
obyvatel Kamberka. Zřizovatelem muzea je obec Kamberk.

Doprava
Do Kamberka lze přijet autobusem od Benešova, Vlašimi či Tábora, 
autem po silnici od Vlašimi nebo Tábora (silnice č. 125). Kamberkem 
prochází červená turistická značka z Louňovic pod Blaníkem do Mladé 
Vožice a zelená z Odlochovic a Roudného.

Služby a aktivity
 prohlídka muzea

Návštěvní doba
celoročně po předchozí dohodě

Kontakt
tel.: 317 852 728, e-mail: oukamberk@quick.cz
www.kamberk.cz

Farní muzeum v Kondraci + stezka Rok na vsi

Farní areál s hospodářským zázemím, márnicí a románským kostelem 
sv. Bartoloměje nabízí autentický interiér fary z přelomu 19. a 20. stol., 
ve kterém získají návštěvníci informace o životě na faře prostřednictvím 
informačních panelů. V budově je také řemeslná dílna s možností výroby 
svíček, ručního papíru či tisku obrázků s dobovou tematikou svatých.
Před farou najdete bylinkovou zahrádku vysazenou z rostlin se symbo-
lickým christologickým a mariánským významem, místa pro odpočinek 
i pastvu ovcí a koz, které k farnímu hospodářství nepochybně patřily.

Doprava
Do Kondrace lze přijet autobusem z Vlašimi, autem po silnici od Vlašimi 
(silnice č. 125) nebo od Votic (silnice č. 150).
Součástí farního areálu je také parkoviště i sklad pro uzamčení kol.

Služby a aktivity
 prohlídka fary, márnice
 zážitková dílna s výrobou svíček, ručního papíru, tisku obrázků
 bylinková zahrádka
 domácí zvířata

Návštěvní doba
 duben, květen, září, říjen:

 sobota, neděle a státní svátky 10–16 h.
 červen až srpen:

 úterý až pátek 10–16 h.
 sobota a neděle 10–17 h.

Kontakt
tel.: 724 873 251
e-mail: info@farnimuzeum.cz
www.farnimuzeum.cz

Muzea a expozice 
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Muzeum v Louňovicích pod Blaníkem
a Muzeum včelařství Podblanicka

Muzeum najdete na louňovickém náměstí v budově zámku. Expozice 
Národního muzea v Praze, která je zde umístěna, je věnována nejstar-
ším dějinám Louňovic pod Blaníkem. Za pozornost stojí především uni-
kátní nálezy středověké keramiky s gotickými nápisy z archeologických 
výzkumů někdejšího ženského premonstrátského kláštera z poloviny 
12. století, který byl vypleněn a vypálen husitskými vojsky v roce 1420, 
a také exponáty a informace o pokladu mincí nalezeném na úpatí Blaníku 
v roce 1962. V zámku je také umístěno Muzeum včelařství, kde mezi 
největší hity patří funkční prosklený model včelího úlu.
Součástí objektu je také informační centrum se škálou propagačních 
letáků, map a suvenýrů.

Doprava
Do Louňovic lze přijet autobusem od Benešova, Vlašimi, Votic či Tábo-
ra, autem po silnici od Vlašimi a Tábora (silnice č. 125) nebo od Votic 
a Čechtic (silnice č. 150).

Služby a aktivity
 informační centrum, veřejný internet a prodej tematických suvenýrů
 restaurace
 Muzeum včelařství Podblanicka

Návštěvní doba
 infocentrum 9–12 h., 12.30–15.30 h.

 duben až červen, září až říjen: denně kromě pondělí
 červenec a srpen: denně

 muzeum v době provozu infocentra nebo po tel. dohodě
 Muzeum včelařství – každou sobotu: 9–12 h. (březen–listopad)

Kontakt
 Infocentrum: tel./fax: 317 862 022, e-mail: infopodbla@atlas.cz
 Muzeum včelařství Podblanicka: tel.: 724 187 281,

 e-mail: vcelari.lounovice@email.cz, www.vcelari-lounovice.cz

Muzeum Štěpánovska

Nedaleko náměstí v Trhovém Štěpánově najdete v jedné z nejstarších za-
chovaných budov z konce 16. století Muzeum Štěpánovska. V přízemí 
muzea se v malé stálé expozici seznámíte s předměty a ukázkou interiérů, 
které byly nezbytnou součástí každodenního života našich předků (např. 
kuchyně, ložnice či stolování). V prvním patře jsou vystaveny předměty, 
které ještě v době nedávno minulé sloužily svému účelu a leckdo z ná-
vštěvníků je ještě pozná (strojek na pražení kávy, zabíjačkové či ševcovské 
náčiní, ruční pračky apod.). Vystavené předměty byly do muzea darovány 
místními občany.
Deset minut klidné chůze od muzea, nedaleko od železniční stanice, 
najdete židovský hřbitov, jehož historie sahá možná až do 15. století. 
Nachází se zde přes 250 náhrobků, nejstarší datovaný roku 1775. Na 
tento hřbitov byly přemístěny také náhrobky ze zrušeného židovského 
hřbitova v Dolních Kralovicích, který byl zatopen v 70. letech 20. století 
při napouštění údolní nádrže Švihov na Želivce.  

Doprava
Do Trhového Štěpánova lze přijet vlakem od Benešova a Vlašimi (trať 
č. 222), autobusem od Vlašimi a Čechtic, autem po silnici od Vlašimi (sil-
nice č. 126) nebo z dálnice D1 (exit 49 Psáře nebo 56 Soutice). Z Vlašimi 
Vás do Trhového Štěpánova přivede také zelená turistická značka.

Služby a aktivity
 prohlídky muzea
 restaurace

Návštěvní doba
během sezónních výstav nebo po předchozí dohodě

Kontakt
tel.: 608 558 788, 317 851 145,
e-mail: muzeumstepanovska@seznam.cz

Muzea a expozice Muzea a expozice 
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Muzeum Podblanicka Růžkovy Lhotice

Pobočka Muzea Podblanicka v Růžkových Lhoticích sídlí ve zdejším ba-
rokním zámku, který byl postaven na místě původní tvrze Oneše Tluksy 
ze Lhotic ze 14. století a dodnes tvoří dominantu malebné vísky.
V letech 1835 až 1844 patřil zámeček Františku Smetanovi, otci hudební-
ho skladatele Bedřicha Smetany. Sám Smetana sem jezdil jako student na 
prázdniny a načerpal zde některé náměty pro svá budoucí hudební díla. 
Z tohoto důvodu je zdejší expozice Muzea Podblanicka nazvaná Hudeb-
ní tradice Podblanicka, která byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1984, 
věnována zejména Smetanově tvorbě. Expozice připomíná také další 
vynikající hudební skladatele, kteří byli rodáky ze zdejšího kraje, nebo 
zde pobývali – Jana Dismase Zelenku, Josefa Leopolda Dukáta, Zdeňka 
Fibicha, Richarda Wagnera nebo Josefa Suka.

Doprava
Růžkovy Lhotice se nacházejí 2,5 km jihovýchodně od Čechtic.

Návštěvní doba
od května do září po telefonické objednávce

Kontakt
Muzeum Podblanicka, Zámek 1, 258 01 Vlašim
tel.: 317 842 927, www.muzeumpodblanicka.cz

Muzea a expozice 
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Geologická expozice hornin Podblanicka

Expozice se nachází pod Velkým Blaníkem v blízkosti parkoviště nad obcí 
Kondrac. Návštěvníci se v ní mohou seznámit s geologickou minulostí 
Podblanicka a využitím přírodního bohatství (lomy, doly). Naleznou zde 
rovněž 21 vzorků hornin z okolních lomů spolu s popisem jejich složení. 
Expozice je součástí naučné stezky S rytířem na Blaník, která vede přes 
vrchol Velkého Blaníku k Louňovicím pod Blaníkem.

Doprava
K parkovišti u geologické expozice se dostanete pěšky z Kondrace (po 
červené turistické značce cca 1 km), autem či autobusem z Vlašimi nebo 
Načeradce (zastávka Kondrac, Krasovice, rozc.).

Návštěvní doba
Expozice je umístěna v příroděa je trvale přístupná.

Kontakt:
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim
tel./fax: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz, www.csopvlasim.cz

Muzea a expozice 
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Románské kostely v Pravoníně, Kondraci,
Načeradci a Libouni

Základy rotundy sv. Jana Křtitele v Pravoníně byly položeny pravdě-
podobně již ve 12. století. V kostele jsou umístěny dvousetleté varhany 
mimořádné historické i umělecké hodnoty.
Nejstarší románské základy kostela sv. Bartoloměje v Kondraci pochá-
zejí z 12. století. K lodi se dvěma kruhovými věžemi byla v roce 1360 
přistavěna gotická loď se sakristií. Oltář a kazatelna pocházejí ze zatope-
ných Dolních Kralovic.
Kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci se připomíná v roce 1184. Chrá-
mová loď má čtvercový půdorys, k jejímuž průčelí přiléhá hranolovitá 
věž. K lodi na východní straně přiléhá gotický presbytář, který je delší 
a vyšší než samotná loď kostela.
Kostel sv. Václava v Libouni z první poloviny 13. století má válcovitou 
loď s apsidou a hranolovitou věží na západní straně. V lodi a presbytáři 
je mnoho vnitřních maleb, k nejzajímavějším patří postavy světic Kateřiny 
a Barbory z počátku 16. století. Kostel má úzký vztah k nedaleké hornické 
osadě Roudný a také k hradišti na Velkém Blaníku.

Doprava
 Pravonín leží na silnici č. 127, přibližně 13 km jihovýchodně od Vlaši-
mi, dostupný je autobusem z Vlašimi.

 Kondrac leží na silnici č. 101, asi 7 km jižně od Vlašimi, autobus sem 
jezdí z Vlašimi, Načeradce a Louňovic pod Blaníkem.

 Načeradec leží na křižovatce silnic č. 159, 137 a 127 a je dostupný 
z Vlašimi, Louňovic a Čechtic autem, autobus jezdí z Vlašimi a Louňo-
vic pod Blaníkem.

 Libouň leží na silnici č. 150 mezi Louňovicemi a Voticemi, přijet se dá 
i přímo z Vlašimi. Autobusem je dostupná z Vlašimi a Votic.

Návštěvní doba: celoročně, interiéry po předchozí dohodě

Kontakty do obcí: Pravonín 317 852 473, Kondrac 317 843 088,
Načeradec 317 852 335, Libouň (obec Zvěstov) 317 833 225

Loreta u Vlašimi

Loretánská poutní kaple byla vystavěna v barokním slohu v roce 1704 
za vlastnictví vlašimského panství hrabat z Weissendorfu. Nachází se na 
Spáleném vrchu asi 2 kilometry jihovýchodně od Vlašimi, nedaleko měst-
ské části Bolinka. Zajímavostí v bezprostředním okolí kaple je sedmiřadá 
lipová alej.

Doprava
K Loretě u Vlašimi lze přijet autobusem od Vlašimi nebo Čechtic (zastáv-
ka Bolinka), vlakem od Vlašimi nebo Trhového Štěpánova (trať č. 222, 
zastávka Bolina) nebo autem po silnici od Vlašimi nebo Čechtic (silnice 
č. 112, s odbočkou v Bolince).

Služby a aktivity
Tradiční loretská pouť probíhá v první polovině září.

Návštěvní doba
celoročně
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Poutní místa a sakrální památky Poutní místa a sakrální památky 



Vlašim 317 847 207
Louňovice p. Bl. 317 862 022

Projekt Kraj blanických rytířů realizuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim,

který dlouhodobě pečuje o přírodní a kulturní dědictví regionu.

Na projektu spolupracují město Vlašim, Mikroregion Český smaragd, 
městysy Louňovice pod Blaníkem, Čechtice, Křivsoudov

a obce Kamberk, Kondrac, Načeradec, Pravonín, Ratměřice a Veliš.

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

k dispozici na www.blanicti-rytiri.cz nebo v infocentrech regionu

Průvodcovskou službu a exkurze pro skupiny zajišťuje 
Podblanické ekocentrum ČSOP ve Vlašimi.

tel.: 317 845 169, www.csopvlasim.cz
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