poznáváme

POSÁZAVÍ

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

Kulturní a informační centrum Pyšely
náměstí T. G. Masaryka 4
251 67 Pyšely
e-mail: infocentrum@pysely.cz
tel.: +420 725 851 866

Informační centrum Mukařov
Příčná 11, 251 62 Mukařov
e-mail: jana.ulmova@mukarov.cz
tel.: +420 703 634 791

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 Neveklov
náměstí Jana Heřmana 333
257 56 Neveklov
e-mail: infocentrum@neveklov.cz
tel.: +420 605 106 256
Informační centrum Senohraby
Hlavní 33, 251 66 Senohraby
e-mail: info@depo33.cz
tel.: +420 732 339 989

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 Stříbrná Skalice
Na Městečku 71, 281 67 Stříbrná Skalice
e-mail: infocentrum@stribrnaskalice.cz
tel.: +420 737 886 294

Turistické informační centrum Mnichovice
Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice
e-mail: infocentrum@mnichovice.cz
tel.: +420 323 666 311, +420 734 157 980

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 rondel
nádraží Říčany, 251 01 Říčany
e-mail: infocentrum@ricany.cz
tel.: +420 727 966 609

Informační a kulturní centrum Sázava
náměstí Voskovce a Wericha 280
285 06 Sázava
e-mail: infocentrum@mestosazava.cz
tel.: +420 327 320 763
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Turistické informační centrum Benešov
Masarykovo náměstí 230, 256 01 Benešov
e-mail: infocentrum@kicbenesov.cz
tel.: +420 317 726 004, +420 737 205 534

Turistické informační centrum Říčany
Masarykovo náměstí 83/1, 251 01 Říčany
e-mail: infocentrum@ricany.cz
tel.: +420 323 618 169
Turistické informační centrum Týnec nad Sázavou
Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou
e-mail: ic@centrumtynec.cz
tel.: +420 317 729 050, +420 775 290 032

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
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Čes ký Štern b erk
Toulat se na dohled od hradu Český Šternberk můžete třeba po naučné stezce, která
vás zavede na Statek Prak, odkud vojska krále Jiřího z Poděbrad ostřelovala šternberské
kamenné sídlo dobývacími praky. Na statku uvidíte nejen repliku těchto zbraní, ale také
největší stádo lipických koní v republice. Na návsi vesničky Drahňovice nahlédněte do
malého proskleného hasičského muzea s historickou stříkačkou. K hradu se můžete
vydat také z Divišova po naučné stezce rytíře Jana Kryštofa Šice.

HRAD ČESKÝ ŠTERNBERK
Majestátní kamenné sídlo stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou je už 780 let
v držení rodu Sternbergů. Během prohlídky se
návštěvníci seznámí zejména s příběhy posledních majitelů a způsobem jejich života, protože salony jsou zařízeny tak, jak je jejich obyvatelé používali v 1. polovině minulého století.
Součástí expozice je unikátní sbírka mědirytin
z období třicetileté války, která je jednou z největších monotematických kolekcí grafických
listů v Evropě. Přístupná je také předsunutá
bašta hradu, tzv. hladomorna, z jejíž horní plošiny je krásný výhled do okolí. V nabídce jsou i speciální prohlídky pro rodiny s dětmi – Poznej rodové sídlo Sternbergů – nebo pro fajnšmekry – Komentovaná vycházka okolím hradu.
www.hradceskysternberk.cz

SOKOLNICTVÍ
Majitel hradu Zdeněk Sternberg (1922–2021)
se v mládí s velkým zájmem věnoval sokolnictví. Své zkušenosti shrnul v knize Sokolnictví,
která vyšla poprvé před více než 50 lety a byla

první knihou v naší literatuře věnovanou jednomu z nejstarších způsobů lovu. V roce 2020
vyšlo její rozšířené vydání doplněné o kapitoly
z novodobých dějin.

PARKHOTEL ČESKÝ ŠTERNBERK
Leží naproti hradu na druhém břehu Sázavy. Nechal ho postavit Filip Sternberg (1852–1924), jeden z akcionářů zdejší
železnice, ve snaze využít turistický potenciál regionu. Hotel
s restaurací je až do současnosti v majetku Sternbergů.
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RESTAURACE POD HRADEM
Staročeská restaurace pod hradem Český Šternberk, s venkovní zahrádkou a točenou Opočenskou zmrzlinou. Díky velké kapacitě je skvělou volbou pro rodiny i skupiny. Otevřeno má celoročně.
www.rpodhradem.cz

PENSION ČTYŘLÍSTEK
UNIQHOTEL
ČESKÝ ŠTERNBERK
Leží v okouzlující přírodě Českého Šternberka. Nabízí výtečné jídlo, krásné pokoje, milý
personál, luxusní terasu s výhledem na hrad
a wellness v podobě venkovního bazénu se
slanou vodou, jacuzzi nebo sauny.

Rodinný penzion nedaleko hradu Český Šternberk. V přízemí penzionu je bistro s pekárnou,
v níž se pečou vyhlášené Šternberské koláče.

www.uniqhotel.cz

STATEK PRAK
Nachází se v místech, odkud vojska krále Jiřího
z Poděbrad ostřelovala šternberský hrad dobývacími praky. Statek se zaměřuje na ekologické
hospodaření.
www.dvurprak.cz

ROZHLEDNA ŠPULKA
Stojí na vrchu Březák nedaleko Lbosína, na vyhlídku ve výšce 30 m vede
151 schodů. Otevřena je celoročně, vstupné je dobrovolné. Ze Lbosína k ní
vede naučná stezka, která je dílem dětí z pěti místních škol, a ptačí stezka s deseti „pozorovatelnami“ přibližujícími opeřence žijící v okolí rozhledny.

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 park. Zámek má soukromého vlastníka, prošel
náročnou rekonstrukcí a otevírá se při mimořádných příležitostech.

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

DIVIŠOV
Věhlas městu založenému před rokem 1130 přinesla hlavně výroba
závodních plochodrážních motocyklů ESO, později JAWA. K místním zajímavostem patří kostel
sv. Bartoloměje nebo Muzeum života židovské obce. Příznivci vodních radovánek mohou vyzkoušet
zdejší biotopové koupaliště.
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Ká cov
Vydejte se prozkoumat okolí Kácova po naučné stezce. Dvanáctikilometrová okružní
trasa vás zavede přes lesní komplex Klenek ke Koutskému mlýnu, do obce Polipsy a strání
nad Losinským potokem se vrátíte zpět do Kácova. Zastavte se třeba u „Václavíčka“,
sloupového památníku, který byl postaven v roce 1929 na počest sv. Václava. Nebo
vystoupejte na Čertovu vyhlídku, která nabízí pěkné pohledy do krajiny.

KÁCOV
K místním zajímavostem patří mariánské sousoší Neposkvrněného početí Panny Marie se sochami Čtrnácti svatých pomocníků, farní chrám Narození Panny
Marie s ostatky sv. Liberáta, zřícenina feudálního sídla zvaná Pustý hrad nebo
ocelový most typu Bailey, který se klene přes řeku Sázavu nedaleko nádraží.
K významným kácovským rodákům patří biskup českobudějovický Jan Valerián
Jirsík (1798–1883), kterého připomíná pamětní deska na jeho rodném domě.

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

MALÉ MUZEUM TECHNIKY JAWY OD SÁZAVY
V soukromém muzeu je ke zhlédnutí 70 motocyklů, mopedů a skútrů české a slovenské výroby, hlavně značky JAWA, ČZ, Manet a Stadion. K vidění
jsou tu také historické fyzikální modely, modely technických principů, řezy
motorů, krystalové přijímače, měřicí přístroje a další technické zajímavosti.
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PANORAMA GOLF
RESORT
Součástí moderního golfového
areálu na okraji Kácova je hřiště
s 27 jamkami, hotel a restaurace
Panorama nabízející tradiční českou gastronomii. Kromě mistrovského hřiště mohou návštěvníci
využít mnoho dalších možností
pro aktivní odpočinek i relaxaci.
www.panoramagolf.cz

SPORTHOTEL KÁCOV
Sportovně-rekreační areál nad údolím Sázavy nabízí ubytování v hotelu, srubech i malých chatkách. Poskytuje kompletní servis také ve
stravování. V areálu jsou tenisové a volejbalové kurty, lanový park,
minigolf i venkovní bazén.
www.sport-hotel.cz

PIVOVAR HUBERTUS
Založen byl v roce 1457, novodobá historie se začala psát v roce 2001. Vaří několik druhů piva včetně kvasnicových, vyrábí také pivo pšeničné, polotmavé
a další speciály. Provozuje hotel a pivovarskou restauraci Šalanda. Nabízí také
exkurze – je nutné se předem objednat.
www.pivovarkacov.cz
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BISPORT – PŮJČOVNA LODÍ
Bisport půjčuje kánoe, rafty i další vodácké
vybavení, a to od Stvořidel až po Pikovice.
Zajistí vám vodácký výlet, ubytování i občerstvení. V Kácově se nachází jedna z hlavních
loděnic, kde je k dispozici hostel s komfortním
zázemím a prostornou společenskou místností
a tábořiště přímo u řeky. Od května do konce září je v areálu otevřeno bistro a obchůdek
s vodáckými potřebami. Nově si tu půjčíte také
koloběžky. Bisport má vodáckou základnu se
skladem lodí také v Týnci nad Sázavou.
www.bisport.cz
Tip na výlet
Dvanáctikilometrovou naučnou stezku kolem Kácova si můžete projít pěšky i projet na kole.
Nebo si v Bisportu půjčte koloběžku! Kdo by se zalekl prudkého stoupání z Koutského mlýna
do Polipes, může si okruh trochu prodloužit a jet po zelené značce na Čestín – cesta vedoucí
lesem tu stoupá jen mírně. Od Bisportu si na koloběžce můžete vyjet také k Žabkám a zpět –
těch šest kilometrů hravě zvládnou i děti. Lehká je i šestikilometrová trasa k Letovisku Chobot,
odtud se vydáte po zelené turistické značce k brodu u Losinského potoka. U rozcestí Pod Zderadinkami, těsně za brodem, se napojíte na žlutou značku, která vás dovede zpět do loděnice.
Kdo dává přednost dobrodružství na vodě, může v Kácově sednout na loď a vydat se třeba na
11 km dlouhou plavbu do Českého Šternberka – hravě se dá zvládnout za jeden den. Od půjčovny lodí Bisport se vydáte k osadě Pelíškův most u Tichonic, kde musíte překonat první jez.
Další na vás čeká necelý kilometr dál za táborem YMCA u osady Mazurov a na třetí narazíte
na okraji Soběšína. Všechny jezy jsou sjízdné, před jejich splutím ale doporučujeme si terén
dopředu obhlédnout. V Bisportu vám určitě rádi poradí!
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Sáz avs ko
Město Sázava je neodmyslitelně spojeno s legendou o sv. Prokopovi. Navštivte studánku
Vosovku, kde se slavný poustevník setkal s knížetem Oldřichem a založili spolu zdejší
klášter, nebo Čertovu brázdu, kterou podle legendy vyoral sv. Prokop s pomocí ďábla
zapřaženého do pluhu. Ale k vidění je tu toho mnohem víc. Zastavte se v odpočinkové
zóně U Martina, která vznikla kolem odsvěceného kostela se hřbitovem. V bývalé kapli
jsou vystaveny předměty ze soukromé sbírky sázavského sběratele Karla Krále.

SÁZAVA
Město je jedním z nejkrásnějších sázavských
letovisek. Na jeho katastru leží slovanské
hradiště z 8. a 9. století, dvě neolitická hradiště a neolitické vápencové lomy. Jeho nejslavnější dějiny jsou spojeny s příchodem
křesťanského poustevníka Prokopa. Moderní historie města je spjata především s tradicí
českého sklářství.
www.visitsazava.cz

SÁZAVSKÝ KLÁŠTER
Benediktinský klášter založil poustevník Prokop v 11. století na návrší nad pravým
břehem řeky. Areál, který byl v raném středověku významným střediskem vzdělanosti a písemnictví, je národní kulturní památkou. Části spravované Národním památkovým ústavem je možné si projít dvěma prohlídkovými okruhy. Návštěvníky
zavedou do kapitulní síně, křížové chodby s obnovovanými nástěnnými malbami,
refektáře, expozice „Staroslověnská Sázava“ i do severní zahrady se základy kostela
sv. Kříže.

POUTNÍ AREÁL
SVATÉHO PROKOPA
Tvoří ho poutní kostel sv. Prokopa a několik dalších budov areálu
Sázavského kláštera, jejichž majitelem je církev. Kostel a jeho okolí prošly náročnou rekonstrukcí.
V sousedství kostelního kůru
s novými varhanami vznikla expozice zaměřená na sv. Prokopa.
Jsou v ní předměty z chrámového pokladu, včetně památky na
sv. Prokopa – koflíku a lžíce, které
mu údajně patřily. Zpřístupněna
je také kaple sv. Barbory a nová
Síň sv. Prokopa.
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SÁZAVSKÝ OSTROV
Areál s celoročním provozem nabízí dvě stylové restaurace
a ubytování v kempu, apartmánech, mobilních domech a hotelu. Je zde sportoviště, dětské hřiště a půjčovna outdoorového,
především vodáckého vybavení.
www.sazavskyostrov.cz

CENTRUM SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ
Nachází se v bývalé sklářské huti František v Sázavě. Představuje unikátní
sbírku moderního skla, pořádá kurzy pro odbornou i laickou veřejnost a nabízí projektové hry pro žáky základních a středních škol.
www.cestyskla.cz

MYŠ CAFÉ
Kavárna vznikla v domě s bývalou cukrárnou U Myšáka v Sázavě. Nabízí vlastní kopečkovou zmrzlinu a dezerty, točenou
zmrzlinu, domácí limonády a kávu.
www.myscafe.cz

SÁZAVSKÁ KOZLOVNA
Restaurace u nádraží v Sázavě s předzahrádkou a Music clubem čepuje pivo
přímo z tanků. Na jídelním lístku má klasická jídla od guláše po svíčkovou
i steaky, burgery a pizzy.
www.sazavskakozlovna.cz

14

STŘÍBRNÁ SKALICE
Historie obce je spojena 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. V kostele vzniklo malé muzeum prakových koulí starých přes 600 let,
které byly v posledních letech nalezeny při výkopových pracích v obci. Další zajímavou stavbou je
budova radnice z konce 18. století.

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO
Nachází se V Rovným, místní části Stříbrné Skalice. Je jednou z nejvzácnějších románských památek v Čechách. Vznikl
v polovině 12. století a je zasvěcen patronu horníků sv. Jakubovi Většímu. Zdobí ho dochované fresky z 12. a 13. století
a kamenné reliéfy se zvířecími motivy pocházející z 12. století.

PO STOPÁCH JINDŘICHA Z KINGDOM COME:
DELIVERANCE
Zkuste projít Posázaví po stopách hlavního hrdiny populární počítačové hry
nezávislého 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…
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L a d ův kra j

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

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

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

HVĚZDÁRNA ONDŘEJOV
Založil ji v roce 1898 Josef Frič a v současnosti je pracovištěm Astronomického
ústavu AV ČR. Může se pochlubit jedním z největších dalekohledů v Evropě. Historické kopule slouží jako muzea, jejich okolí je koncipováno jako arboretum.
Kraj, který nese jméno malíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Lady (1887–1957), si můžete projít Cestou
kocoura Mikeše nebo Vodnickými vycházkami, kterými provázejí známé postavičky z Ladových knížek.
Vydat se jím můžete i po naučné stezce připomínající zdejšího významného průmyslníka 19. století
barona Františka Ringhoffera. Můžete si ho ale také projet cyklostezkou Na kole do Prahy, která začíná
v Mnichovicích.
www.joseflada.cz

17

LESNÍ LÁZNĚ ZVÁNOVICE
Rozlehlý areál v unikátní přírodní lokalitě nabízí prostor k relaxaci i celé řadě
sportovních a jiných aktivit. V jeho nabídce jsou také lesní terapie a další klimatoterapeutické programy. Zdejší restaurace U Mlýnského kamene se zaměřuje na místní krajové speciality a tradiční českou a staročeskou kuchyni.
www.lesnilazne.cz

ŠIBENIČNÍ VRCH
Součástí sportovního areálu u Mnichovic je hotel s kempem, tenisovou halou, squashem, bowlingem, plážovým volejbalem, srubovou restaurací s terasou, dětským hřištěm s lanovkou a kozí farmou. V zimě je zde v provozu
lyžařská sjezdovka a škola.
www.sibenicnivrch.cz

HOTEL SEN
Nachází se v obci Senohraby a nabízí ubytování ve tří- a čtyřhvězdičkovém
standardu. Součástí areálu je gurmánská restaurace, romantická zámecká zahrada se svatebním paloukem a venkovní bazén s přilehlou restaurací v moderním selském stylu. Novinkou je wellness Infinit SEN s nabídkou šesti
druhů saunových procedur.
www.hotelsen.cz

RESTAURACE U SAPÍKŮ
Rodina Sapíkova zve do hostince v Klokočné na jídla připravená
podle receptů, které převzala od svých předků. Zaměřuje se na
moderní českou, staročeskou a rakousko-uherskou kuchyni. Nabízí posezení ve formance připomínající atmosféru první republiky,
v podzemním Moravském sklípku i vinařském dvoře.
www.klokocna.cz
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ZÁMEK BERCHTOLD
Zámek, muzeum a především Dětský ráj – to je Hotel Zámek Berchtold
v Kunicích – Vidovicích. Areál využívají zejména rodiny s dětmi, sportovci a firmy. Jeho součástí je hotel s wellness, restaurace a moderní komplex sportovišť.
www.zamekberchtold.cz

PIVOVAR VELKÉ POPOVICE
Pivo se zde začalo vařit v roce 1874. Během prohlídky se návštěvníci
seznámí s příběhem zakladatelské rodiny Ringhofferů, nahlédnou pod
pokličku velkopopovickým sládkům a poznají celý výrobní proces piva,
které se vaří podle nezměněných tradičních postupů téměř 150 let. Nakonec se setkají s živým maskotem pivovaru – kozlem Oldou.
www.kozel.cz

KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA
Z Mirošovic se můžete vydat na naučnou stezku Krajinou barona
Ringhoffera, významného průmyslníka, který měl dominantní
vliv na kulturu krajiny Velkopopovicka a Kamenicka. Trasa končí
v Kamenici a je na ní deset zastavení. Nabízí výhledy na Přírodní
park Velkopopovicko a do krajiny Posázaví, exkurzi v Pivovaru Velké Popovice, procházku parkem zámku Štiřín, cestu alejí
k hrobce rodiny Ringhofferů nebo prohlídku kostela s rotundou
a židovského hřbitova v Kostelci u Křížků.

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.
www.stirin.cz

POSEZENÍ U ANDĚLKY
Rodinná kavárna s domácími koláči, chlebíčky a dalšími dobrotami a s obchůdkem s drobnými dárky funguje také jako informační centrum. Je zároveň místem pro setkávání, tvoření a příjemné trávení volného času.
www.posezeniuandelky.cz

19

Čerčany a Pyš e l y
Vodárenská věž v Čerčanech zásobovala vodou lokomotivní kotle parních vlaků už v 19. století. Od demolice
ji zachránil spolek Posázavský Pacifik, který zde chce vybudovat malé železniční muzeum s vyhlídkovou
věží. K vyhledávaným turistickým cílům v okolí patří Poříčí nad Sázavou s románskými kostely sv. Petra
a Pavla a sv. Havla, pozůstatky bývalého dřevěného tvrziště v Mrači nebo kostelík sv. Klimenta ve Lštění.
Zajímavou technickou památkou je originální britský skládací most Bailey Bridge, který od roku 1949
spojuje Lštění s obcí Čtyřkoly.

ČERČANY
Jednou z dominant obce je stará vodárenská věž U Sekalů, stojící u hlavní železniční stanice.
V okolí obce vznikaly od 20. let minulého století trampské osady. Jednou z nejznámějších je
Ztracená stopa v údolí Benešovského potoka, která se dochovala dodnes. S Čerčany je spojován i trampský spisovatel Bob Hurikán (vlastním jménem Josef Peterka).

DOBROBISTRO ČERČANY
Kavárna s cukrárnou, salaterií a wraperií, polévkárnou, chlebíčkárnou a někdy
také palačinkárnou se nachází v Hospici
Dobrého Pastýře. Zisk z jejího provozu
pomůže financovat výstavbu a později
i provoz Centra péče Čerčany. Je místem setkávání, tvůrčího dění, vzdělávání, dějištěm oslav narozenin…
www.dobrobistro.cz

PYŠELY
K významným památkám patří zámek, v němž je domov důchodců, nebo kostel Povýšení sv. Kříže a Loretánská kaple. Na katastru obce leží LORETA GOLF PYŠELY – areál
s mistrovským 18jamkovým golfovým hřištěm. Jeho součástí je hotel a restaurace kombinující nabídku jídla podle starých českých receptur s moderní celosvětovou kuchyní
až po populární slow food.

AUTOMUZEUM SVĚT ŠKODOVEK
Jedna z největších soukromých sbírek automobilů Škoda se nachází u silnice č. 109
mezi Poříčím nad Sázavou
a Čerčany. Mezi její nejzajímavější exponáty patří jedinečná kolekce originálních
závodních a okruhových speciálů. K vidění jsou tu i unikátní prototypová auta nebo
vládní speciály.

ZÁMEK VYSOKÁ LHOTA U ČERČAN
V zámku je muzeum kočárů, povozů, sedel a postrojů,
z nichž si mnohé zahrály v oblíbených filmech, například
v legendární pohádce Tři oříšky pro Popelku. V doprovodu
průvodce si můžete kromě části zámečku prohlédnout také
sklepení z 11. století.
www.equi-hanus.cz/muzeum-a-zamecek
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Z ám ek Jem n i ště

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

Otevřeno je zde Café Custoza, které nabízí originální domácí dezerty. V zámecké
restauraci podávají mimo jiné i zvěřinu z vlastní honitby. Z dílny zámecké paní pochází elegantní oblečení značky Hunting Dress Code Petra Sternbergová. Dcera
Izabela tvoří pod značkou Bela originální skleněné šperky.
www.jemniste.cz

/sperkybela
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B ys třice

BYSTŘICE
Město ležící ve Středočeské pahorkatině a jeho okolí je protkáno sítí
vyznačených turistických tras. Vydat se po nich můžete třeba do Přírodního parku Džbány–Žebrák, do Tvoršovic, k Mlýnům, kolem rybníků Splavský, Kuchařský, Oborák, Podhrázský a Opřetický, do Ouběnic nebo na Tožici.
www.visitbystrice.cz

ZÁMEK LÍŠNO
Romantická stavba, která má soukromého majitele, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Bývalý hradní příkop se proměnil v amfiteátr, opraveny jsou altány
i prvorepublikový bazén a zámecký dvůr, obnoven byl systém cest v parku, sad,
alpinium i rybník. Prohlídka parku včetně výkladu je možná po domluvě.

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

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

B en eš ovs ko
Benešovsko – to je především zámek Konopiště s Růžovou zahradou a rozlehlým parkem.
Z Benešova se k němu můžete vydat dobrodružnou stezkou pro děti nazvanou S medem
za medvědem nebo vás k němu zaveze městský turistický ekovláček. Zámeckým
parkem se pak můžete projít po některé ze tří naučných stezek. K návštěvě regionu zve
také zřícenina hradu Kožlí nad soutokem Tisemského a Janovického potoka, Chvojen
s kostelem sv. Jakuba a Filipa nebo vrch Chlum.

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

V současnosti zámek nabízí čtyři prohlídkové okruhy s uměleckými
sbírkami. Třetí zámecký okruh, ukazující život šlechty, nově přibližuje také gastronomii v době Františka Ferdinanda d’Este. Přístupná je
i unikátní arcivévodova střelnice s pohyblivými a akustickými terči
nebo Muzeum sv. Jiří s nejrozsáhlejší monotematickou sbírkou na světě. K odpočinku zve Růžová zahrada, skleníky s vzácnou vegetací nebo
ojedinělý korkový pavilon. Na návštěvníky se těší i medvěd Jirka, který
obývá zámecký příkop.

HOTEL KONOPIŠTĚ NOVÁ MYSLIVNA A PENSION KONOPIŠTĚ
Hotel Konopiště Nová Myslivna*** je jediný hotel situovaný na dohled od zámku Konopiště. Jeho součástí jsou restaurace Koliba a Hubert. U hotelu je v provozu discgolfové hřiště. V těsné blízkosti hotelu stojí apartmánové ubytovací zařízení Pension Konopiště****. Jeho zajímavostí je snídaňová místnost uprostřed motocyklového muzea.
www.hotel-konopiste.cz
www.penzion-konopiste.cz

CAFÉ KONOPIŠTĚ
Rodinný podnik s dlouholetou tradicí se nachází na
centrálním parkovišti pod zámkem Konopiště. Kromě
občerstvení nabízí regionální výrobky, upomínkové
předměty a propagační materiály s dalšími tipy na výlety v regionu. Nově zde najdete i dobíjecí stanici pro
elektromobily.
/cafekonopiste
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HOTEL BENICA
Nově rekonstruovaná restaurace s venkovním posezením se nachází v blízkosti
zámku Konopiště. Její součástí je velké
parkoviště, nabíječka pro elektrokola
a unikátní dětské outdoorové hřiště. Při
nepřízni počasí je možné využít oddělenou místnost s posezením a zcela novým
interiérovým dětským hřištěm. Hlavní
restaurace je bez dětského koutku. Zdejší
hotel pak nabízí rodinné pokoje i luxusní
apartmány, hostům je k dispozici venkovní bazén i s dětským hřištěm.
www.hotelybenesov.cz
/Restauraceukonopiste

PASÁŽ STONE PARK
Nabízí rodinné vyžití v podobě venkovního hracího koutku,
vodních hrátek, jezírka s rybičkami, minigolfu a bowlingu. Rájem pro děti i dospělé je příjemné posezení na třech terasách –
u dětského koutku, kavárny Čas na kávu nebo minigolfu. Areál
poskytuje bezpečné přístřeší i v případě nepřízně počasí.

ZAHRADNÍ ŽELEZNICE DALECKÝ
Zahradní železnice „pětipalcovka“, na které se můžete svézt, se nachází na
zahradě rodinné vily v Hodějovského ulici v Benešově. Kromě ní je zde
k vidění modelová železnice s nádražím a výtopnou zasazená do přírodních modelových scenérií. Zahradní železnice je v provozu od dubna do
října vždy v pátek, sobotu a neděli. Rezervace je nutná.
www.svet-zeleznice.cz
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MĚSTO BENEŠOV
Vyhledávanými benešovskými turistickými cíli jsou kostel sv. Mikuláše, torzo minoritského kostela Nanebevzetí Panny Marie, dřevěná zvonice nebo tzv. Dolní zvonice. Dalšími zajímavými stavbami jsou piaristická kolej s barokním kostelem sv. Anny,
nová radnice, nový židovský hřbitov a Císařský salonek na vlakovém nádraží.
www.visitbenesov.cz

PIVOVAR FERDINAND
Majitelem bývalého měšťanského
pivovaru byl od roku 1887 arcivévoda František Ferdinand d’Este. Tvář,
kterou mu tehdy dal, zůstala zachována do současnosti, za posledních
100 let se nezměnil ani technologický postup výroby piva. Pivovar nabízí
na objednávku prohlídky vybraných
provozů.

S-CENTRUM
Sportovně relaxační hotel s restaurací, konferenčními místnostmi, bowlingem, wellness a obrovským sportovním areálem (tenis, badminton, beach
volejbal, fotbal, minigolf, posilovna..).
www.scentrum.eu

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV
Pořádá krátkodobé i dlouhodobé výstavy zaměřené na umění
2. poloviny 20. století až po současné. Na přilehlém dvorku vystavuje sochy předních českých výtvarníků Miloslava Chlupáče,
Karla Nepraše a Kurta Gebauera. Pořádá komentované vycházky za historií a architekturou města.
www.mudbenesov.cz
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Romantická zřícenina hradu Zbořený Kostelec, tyčící se nad řekou nedaleko Týnce nad
Sázavou, od nepaměti láká zájemce o historii. Při svých cestách Posázavím se tu zastavil
i Karel Hynek Mácha. Podobných zajímavostí ale Týnecko nabízí mnohem víc. Můžete
tu zblízka obdivovat chráněného netopýra velkého, toulat se Karkulčiným hájem, vydat
se po stopách legendárních motocyklů Jawa, nechat se „unášet vlnami“ unikátního
kamenného moře…

KARKULČIN HÁJ
Netradiční lesní tělocvična s posilovacím cvičebním náčiním a hracími prvky pro děti. Nachází
se 300 metrů od centra města, nedaleko základní
školy. Jejím maskotem se stala dřevěná hlava vlka.

TÝNEC NAD SÁZAVOU
Historii města výrazně ovlivnily zejména dvě
osobnosti – hrabě František Josef z Vrtby
a Ing. František Janeček. První zde na konci
18. století založil továrnu na kameninové zboží,
druhý v Týnci nad Sázavou postavil v 30. letech
20. století slévárnu hliníku, oceli a barevných
kovů Metaz a zahájil výrobu legendárních motocyklů Jawa a osobních vozů Minor.

VLČÍ ROKLE
Chráněná strž zarostlá bučinami starými až
200 let je součástí přírodního parku Hornopožárský les. Nachází se v ní kamenné moře z žulových balvanů velkých místy až několik metrů,
pod nimiž protéká potok. Lesem procházejí turistické trasy.

Mezi místní zajímavosti patří hrad s románskou
rotundou, v němž je muzeum s galerií, původně
gotický kostel sv. Šimona a Judy nebo novorenesanční dům U Micků s fasádou bohatě zdobenou
freskami a sgrafity od Karla Ludvíka Klusáčka.

www.visittynec.cz
/hradtynecnadsazavou
hrad_tynec_nad_sazavou
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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.
Od začátku 21. století objekt nabízí znovu obě služby – ubytovací
i společenskou. Je v něm hotel i turistická ubytovna, společenský
sál, menší školicí místnost, hotelový klub a informační centrum.

www.hoteltynec.cz
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/centrumtynec

hotel_tynec

BISTRO LEDCE
Letní bistro na samotě u břehu řeky Sázavy je otevřeno od Velikonoc
do konce září. Vzniklo rekonstrukcí vysloužilé kůlny starého statku. Je
důkazem, že gurmánský zážitek umějí nabídnout i zařízení prostá „michelinských“ hvězd.
Kiosek se stal středočeským reprezentantem kampaně #světovéČesko,
kterou připravil portál Kudy z nudy ve spolupráci s Gastromapou Lukáše Hejlíka.

BISTRO&CAFE PŘÍBĚH
Bistro, kavárna, komunitní prostor a hostel v Týnci nad Sázavou. Jedinečný prostor s výhledem na řeku Sázavu, kde si lidé můžou povídat,
číst, hrát hry, pracovat nebo jen tak přemýšlet a nedělat vůbec nic.
Dostanete tu rychlou snídani, něco malého k zakousnutí, polévku, burger, zmrzlinu nebo sladký dezert. K tomu dobrou kávu nebo limonádu.
Na jídlo se sem můžete vydat s důvěrou, jak o tom svědčí zařazení bistra
do Gastromapy Lukáše Hejlíka. Dorty, koláče nebo muffiny si nově můžete objednat i přes e-shop.
www.pribehkvam.cz
bistropribeh

foto: bistro Ledce
/Zuzana Heršálková

Tip na výlet
Do Ledců se dostanete třeba z hradu Zbořený Kostelec po červené
turistické značce podél Sázavy. Prohlédnout si tu můžete raně gotický kostel sv. Bartoloměje z 2. poloviny 13. století, otevírá se ale
jen příležitostně.
/bistroLedce

bistro_ledce

/bistrocafepribeh

N evekl ovs ko
a N etvo ři cko
Kraj, který tragicky poznamenalo násilné vystěhování obyvatel během druhé světové
války, určitě má návštěvníkům co nabídnout. Můžete se vydat do Křečovic za hudebním
skladatelem Josefem Sukem či za nostalgickou atmosférou legendární komedie Vesničko
má středisková. Neopakovatelnou atmosférou je obestřen raně gotický kostel sv. Václava
ve Chvojínku, který si oblíbili filmaři.

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

NEVEKLOV
Mezi zajímavosti ve městě 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, jehož reprezentanty jsou také dirigent Rafael
a houslista René.

KŘEČOVICE
V obci je k vidění rodná světnička
skladatele Josefa Suka a muzeum
s expozicí o jeho životě a tvorbě.
K zajímavým cílům v okolí patří
Psané skály s náboženskými texty
vytesanými do kamene a bývalé
keltské oppidum Hrazany.

RETROAUTOMUZEUM STRNADICE
Chcete si zavzpomínat na své první auto? Nebo na to, které měli vaši
rodiče? Přijeďte se podívat do Retroautomuzea, které se nachází ve Strnadicích, 50 km jižně od Prahy mezi Benešovem a Sedlčany. Otevřeno
je od června do září od úterý do neděle mezi 10.00 a 17.00.
www.retroautomuzeum.com
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TLOSKOV
Jedním z významných vlastníků bývalého tloskovského panství, které patří k Neveklovu, byl známý inženýr, konstruktér
a průmyslník Čeněk Daněk (1827–1893). Ve zdejším původně
renesančním zámku sídlí Centrum sociálních služeb Tloskov.
www.tloskov.eu

KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU
V Poličanech nedaleko Neveklova ho postavily trapistky – řád cisterciáků přísné observance. Můžete se zde zúčastnit liturgie mnišek v klášterním kostele, využít služeb domu pro
hosty nebo nakoupit v obchůdku produkty klášterů z Čech, Itálie a Francie.

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

CAFÉ STAROSTA
Rodinná kavárna v Neveklově nabízející domácí
koláčky, záviny a bublaniny, mléčné koktejly, bagety, wrapy…
/Cafe-Starosta

CUKRÁRNA NEVEKLOV
Nabízí zmrzlinu vlastní výroby, domácí limonády
a zákusky s „pravou“ šlehačkou.
www.cukrarnaneveklov.cz
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FARMA HEROUTICE
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.
Farma nabízí i zázemí pro pořádání firemních akcí. Je také jedinečným
místem pro svatební den.
www.heroutice.cz
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LEŠANY
Vyrůstal zde básník a spisovatel František Hrubín, který malebnou vesničku zachytil v řadě svých děl. Jeho život a tvorbu připomíná nová pamětní síň na obecním úřadě. Nechybí v ní ani připomínka jednoho z nejznámějších Hrubínových děl – poemy Romance pro křídlovku –, kterou
převedl na filmové plátno režisér Otakar Vávra.
Součástí expozice je audiovizuální kompilace o Hrubínovi, ukázky z filmů a poslech přednesů. Pamětní síň je otevřena během úředních hodin
radnice nebo na objednání.

BAROKNÍ STATEK BENICE
Statek s restaurací, penzionem, špejcharem, knihovnou, dětským
koutkem, mini zoo a rybníkem je kulturní památkou. Sídlí v něm
Hřebčín Favory, který se zaměřuje na chov starokladrubských koní.
www.favory.cz

PODLEŠANSKÝ MLÝN
Rekonstruovaná bývalá mlýnská usedlost se nachází na samotě
u obce Lešany. Disponuje velkou terasou s posezením, vinným sklípkem a přírodním koupacím jezírkem.
/podlesanskymlyn

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.
www.zameklesany.cz
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NETVOŘICE
S historií městysu a jeho okolí
seznamuje naučná stezka Poznáváme Netvořicko od A do
Z. K místním zajímavostem
patří kostel Nanebevzetí Panny Marie zmiňovaný už v roce
1350. V roce 2022 by se mělo
otevřít zrekonstruované Městské muzeum Netvořice, které
vlastní unikátní sbírku výrobků
zaniklé továrny na kameninu
z blízkého Týnce nad Sázavou
a připomíná odkaz prvního
jahodáře v Čechách Rudolfa
Strimpla.

RODINNÉ MUZEJÍČKO SMALTU
K vidění jsou tu výrobky českých a slovenských smaltoven
od druhé poloviny 19. století – konvičky, hrnky, džbánky,
bandasky a pekáčky z domácností našich předků. Součástí
je i stylové vetešnictví.
muzeum.ukockyzakominem.cz
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Vo j en ské tech n i cké
m uzeu m

Vzniklo v bývalých dělostřeleckých kasárnách mezi obcemi Lešany
a Krhanice. Tvoří ho rozsáhlé expozice s více než 700 historickými
tanky, kanóny, motocykly, obrněnými, nákladními a osobními vozidly,
raketovou technikou, ženijními prostředky a logistickým materiálem,
pocházejícími z období od roku 1890 do současnosti. Nahlédnout

do tajů nejen československé historické vojenské techniky návštěvníci
mohou několikrát ročně také prostřednictvím tradičních ukázkových
akcí, mezi něž patří například Tankový nebo Dětský den. Muzeum je
přístupné zdarma.
www.vhu.cz
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Jí l ovs ko
Jílovské podzemí je protkáno stovkami metrů důlních děl, vždyť zdejší zlatonosný revír
je považován za jeden z nejvýznamnějších v Česku. Hornická činnost tady už skončila,
odvážným jsou však k prohlídce otevřeny štoly sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského, Halíře
a Václav. Po Jílovsku se ale můžete také projet legendárním Posázavským pacifikem
nebo si jej můžete prohlédnout z Boží skály či rozhledny Pepř. A na kopci Ďábel u vesnice
Petrov najdete geometrický střed Čech.

JÍLOVÉ U PRAHY
Bohatá minulost města je úzce spjata s těžbou
zlata, které sem přilákalo mimo jiné i známého alchymistu Edwarda Kellyho – vlastnil
například zdejší dům Mince. Mezi místní za-

jímavosti patří také kostel sv. Vojtěcha s jedinečným deskovým oltářem, radnice s dochovanou obecní šatlavou, kostel Božího těla
nebo kaple sv. Václava.

zlatemestojilove.cz

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V JÍLOVÉM U PRAHY
Kromě prohlídek zpřístupněných bývalých
zlatonosných štol nabízí muzeum stálé expozice nazvané Historie těžby a zpracování zlata, Ora et labora (Modli se a pracuj), Jílové
v odlesku zlata či Tramping a příroda dolního
Posázaví.

ŽAMPAŠSKÝ MOST
Je jedním z nejvyšších a nejstarších železničních kamenných mostů ve
střední Evropě. Leží na trati legendárního Posázavského pacifiku.

KAMENNÝ PŘÍVOZ
Rodiště posázavského spisovatele Jana Morávka (1888–1958), který
ve svých venkovských románech zachytil kraj a rázovité obyvatele kolem řeky Sázavy. Zajímavosti zdejšího života připomínají informační
panely na vycházkové trase vedoucí po levém břehu řeky.
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ŠTOLA VÁCLAV
Zajímavý zážitek nabízí návštěva historické štoly Václav dolu Pepř v Horním Studeném, kterou provozuje spolek Montanika. Prohlídka čtyřkilometrového
okruhu trvá 2,5 hodiny, v části je doprava
zajištěna důlním vláčkem. Návštěvníci si
mohou prohlédnout technické zázemí
s expozicí vrtací techniky, pro zdatnější
se tu připravuje unikátní Via ferrata – výstup s jištěním do největší dobývky.
www.jilovskezlatedoly.cz

SKI AREÁL CHOTOUŇ
Lyžařský areál s uměle zasněžovanou a osvětlenou sjezdovkou vhodnou
zejména pro začínající a středně pokročilé lyžaře a snowboardisty. K dispozici jsou čtyři vleky, lyžařská škola, půjčovna i stánek s občerstvením.
www.vlekychotoun.cz

TIP NA VÝLET
Vydejte se na kole z Jílového u Prahy za Kelty. Třicetikilometrová trasa, vhodná pro zdatné cyklisty, vede přes Okrouhlo, Zvoli, Ohrobec a Lhotu k největšímu opevněnému keltskému hradišti Závist s naučnou stezkou. Zpět do
Jílového se pak vrátíte po cyklotrase č. 19A vedoucí přes Libeň a Libeř (lesní
terén) – v závěru se připravte na zhruba dvoukilometrové stoupání.
Nebo se nechte inspirovat expozicí Ora et labora v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, která připomíná počátky českých dějin a rozvoj dolního Posázaví, a „projděte“ se po naučné stezce Sekanka – Ostrovský klášter. Vede
z Hradištka-Sekanky na Ostrov a ke kostelu sv. Kiliána. V jílovském muzeu
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je ke zhlédnutí i 3D vizualizace možné podoby Ostrovského kláštera a zaniklého středověkého města nad soutokem Vltavy a Sázavy
v místě zvaném Sekanka.

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

OBCHŮDEK S KAVÁRNOU
Najdete ho na Masarykově náměstí v Jílovém u Prahy. Kromě dortů, koláčů,
chlebíčků a dobré kávy v něm koupíte i potřeby pro školáky a drobné dárky.
www.potrebydoskoly.cz

HOTEL TRONÍČEK s.r.o.
Hotel se stylovou restaurací se nachází v Žampachu na dohled od řeky
Sázavy a v blízkosti turistické Posázavské stezky.
www.hoteltronicek.cz
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Průh o n ice
a Do l n í B řež a ny
Průhonický zámek a park jsou Národní kulturní památkou a součástí světového dědictví
UNESCO. Jsou jako vystřižené z pohádky – vždyť si také v několika z nich i zahrály! Jen
o pár kilometrů dál, u Dolních Břežan, leží keltské oppidum Závist, které je největším
nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě. „Na dohled“ od Závisti se nachází skalní útvar
Zvolská homole, z nějž je krásný výhled do údolí řeky Vltavy a prochází jím nejdelší tunel
na trati Posázavského pacifiku.

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

PRŮHONICKÝ PARK A ZÁMEK
Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt
Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků
Dobřejovického a Zdiměřického potoka a jako základ parkové kompozice
založil mistrně volené průhledy. Porosty domácích a cizokrajných dřevin, skupiny stromů
a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Výjimečná je
zdejší sbírka rododendronů čítající kolem 8 000 kusů. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je
vrcholné krajinářské dílo, které bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
Na skalnatém ostrohu nad potokem Botič, který parkem protéká, leží zámek. Je v něm expozice „Průhonický zámek a park, dílo přírody a lidského ducha“ a Galerie Natura zaměřující
se na výstavy soudobého umění.
www.pruhonickypark.cz
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PENZION AUROOMS
Zrekonstruovaný penzion v obci Zlatníky. Nabízí romantické ubytování vhodné k celoroční relaxaci i výletům do okolí.
www.aurooms.cz

CAFÉ JAMÓN
Kavárna v Dolních Břežanech se španělskými specialitami, špičkovou kávou, zmrzlinou, dezerty, čerstvě
pečeným pečivem, sangrií, širokou nabídkou kvalitních španělských vín a spoustou dalšího.
www.cafe-jamon.cz

PERIFERIE PIZZA RESTAURANT
Italská restaurace v Dolních Břežanech nabízí pizzu z pece na
dřevo, domácí těstoviny, saláty, dezerty, speciality z masa a ryb
i tradiční pokrmy italské kuchyně.
www.periferierestaurant.cz

OLIVŮV PIVOVAR
Dolnobřežanský rodinný pivovar s restaurací, hotelem a pivními
lázněmi. Nabízí českou kuchyni a piva tradičního českého typu.
www.olivuvpivovar.cz

ZÁMEK DOLNÍ BŘEŽANY
Renesanční zámek s parkem, který je majetkem Pražského arcibiskupství,
byl přestavěn na čtyřhvězdičkový hotel Chateau Clara Futura. Součástí objektu je kaple sv. Máří Magdalény, v níž probíhají pravidelné bohoslužby.
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DOLNÍ BŘEŽANY
Podle archeologických nálezů byla oblast osídlena už v mladší době kamenné.
Pozůstatky raně středověkého hradiště leží také na vrchu Hradišťátko mezi silnicí Dolní Břežany-Lhota a Břežanským údolím.

KELTSKÝ PARK
Vznikl rekultivací staré skládky a rybníku s mokřady v Dolních Břežanech.
Kamenné a dřevěné prvky odkazují na historické osídlení území pohanskými předky. Ústředním motivem parku je jeden z keltských symbolů –
pravotočivá spirála –, v jejímž středu je objekt znázorňující čtyři roční
období. Vedou k němu cesty s bránami symbolicky oddělujícími vnější
a vnitřní svět. Po celém parku jsou rozmístěny další keltské symboly.

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST

Leží na vrchu Hradiště nad Břežanským údolím. S jeho historií se můžete seznámit v netradiční expozici Regionálního informačního centra
Keltské oppidum Závist v Dolních Břežanech. Jejím ústředním bodem

je tzv. Závist CAVE – multiprojekční zařízení umožňující virtuální prohlídku oppida v 3D prostoru. Na muzejní expozici navazují dva venkovní
naučné okruhy.
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Řeka V l tava
Kraj kolem řeky Vltavy je předurčen k toulkám přírodou a nabízí krásné výhledy, které
nikdy neomrzí. Zkuste se projít naučnou stezkou Svatojánské proudy, která vede
skalnatým kaňonem na levém břehu řeky, který býval v minulosti postrachem vorařů
a lodníků – jejich plavidla ohrožovaly dravé proudy valící se přes balvany skryté v řečišti.
Svatojánské proudy si ale oblíbili vodáci, kteří si kolem řeky začali stavět příbytky – vznikla
tak první trampská osada Ztracená naděje (Ztracenka). Dnes jsou Svatojánské proudy
pod hladinou Štěchovické přehrady.

ORLÍK
Vyhlídka nedaleko Davle. Naskytne se z ní stejný pohled, jaký měli
filmaři při natáčení snímku Most u Remagenu.

HOMOLKA
Nachází se u silnice mezi obcemi Nová Rabyně a Stromeč – je velmi dobře dostupná i autem nebo na motocyklu. Nabízí krásný výhled na přehradní nádrž Slapy s poloostrovem Ždáň a obcí Slapy. Najdete tu nové sociální zázemí včetně občerstvení.

LODÍ Z PRAHY NA SLAPY
Plavba na Slapy krásnou přírodou Vám přinese den plný pohody, relaxace a překrásných zážitků. Čekají Vás výhledy na malebnou přírodu,
proplutí částí vltavské kaskády a seznámení se s historickým parníkem
Vltava nebo lodí Cecílie.
www.paroplavba.cz

ŠTĚCHOVICE
Jeden z nejhezčích výhledů na Štěchovickou přehradu je z ulice Na
Ovčičkách v Brunšově, kde najdete i odpočinkové místo s lavičkami.
Ve Štěchovicích vyznačil Klub českých turistů v roce 1889 první turistickou trasu vedoucí podél řeky Vltavy ke Svatojánským proudům.

ZVOLSKÁ HOMOLE
Z vršku Homole ležícím mezi obcí Zvole a Vraným nad Vltavou je krásný
výhled do údolí. Tímto zajímavě zbarveným skalním útvarem vede nejdelší
tunel na trati Posázavského pacifiku. Zvolská Homole je také přírodní rezervace s mnoha vzácnými druhy rostlin a hmyzu. S nimi a také s geologií
skal a kaňonu Vltavy návštěvníky seznámí stejnojmenná naučná stezka.
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VODNÍ ELEKTRÁRNY ŠTĚCHOVICE
A SLAPY
Vodní elektrárna Štěchovice byla vybudována v letech 1938
až 1947 a slouží především k vyrovnání kolísavého odtoku
z vltavské kaskády. Slapská vodní elektrárna byla první velkou stavbou vltavské kaskády po druhé světové válce. Obě
vodní díla jsou celoročně zdarma přístupná. Exkurze je nutné objednat předem na tel.: +420 602 107 453.

LANOVÝ PARK SLAPY
Byl postaven v roce 2009 v kaňonu nad potokem, který se vlévá do zátoky přehradní nádrže Slapy na úpatí živohošťského mostu. Nabízí sedm tras pro dospělé
i děti s různou obtížností, vodní aktivity, relax zónu, kreativní prostor pro nejmenší „Kostičkov“ a další aktivity.
www.lanovyparkslapy.cz

NAUČNÁ STEZKA SEKANKA
– OSTROVSKÝ KLÁŠTER
Začíná v Hradištku a je součástí expozice Ora et labora (Modli se a pracuj), jíž Regionální muzeum v Jílovém
u Prahy připomíná nejvýznamnější lokality spojené s počátky českých dějin a s rozvojem dolního Posázaví. Vede na
Ostrov a ke kostelu sv. Kiliána v Davli.
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CAFÉ KANDÍK
Malá kavárna s venkovním posezením v Hradištku zve na kávu i horkou čokoládu, zmrzlinu, sendvič, panini, místní dezerty i kváskový chléb. Na děti
čeká bedýnka s knížkami a hračkami.
www.cafekandik.cz

#MILUJEMETOČENOU
Stánek v Davli s prostornou zahrádkou
i parkováním přímo u hlavní silnice
z Prahy na Slapy. Nabízí 12 druhů točené italské zmrzliny. Běžné i netradiční
příchutě jako mango, zázvor s citronem
nebo vanilka se skořicí a perníkem
nadchnou nejednoho milovníka zmrzliny, pistácie, máslová sušenka nebo
bílá čokoláda Vás zas vrátí do dětských
let. Vše v balení i s sebou včetně italské
kávy, ovocných nealko střiků nebo tolik
oblíbených makronek.
/12DruhuToceneZmrzliny

VÝLET DO STŘEDU ČECH
Pomyslným geometrickým středem Čech je Ďábel (398 m n. m.),
kopec nad Petrovem nedaleko Jílového u Prahy. Na hranice Čech
s Moravou, Polskem, Německem a Rakouskem je to odtud shodných 105 km. Na vrcholu kopce je informační panel se schránkou
pro zápisník. Z okraje lesa je pěkný výhled do okolí.
Samotný vrch Ďábel byl kdysi pastvinou, ale v 18. století ho naši
předci zalesnili. Podle kronikáře nemá tohle zajímavé jméno
podle ďábla nebo pekla, jak by se mohlo zdát. Mělo by se říkat
hora Davelská od slova dávati. Ve středověku byl v Davli jistý
strážce, který hlídal pohyb na řece Vltavě a Sázavě a v případě
nebezpečí přijížděl právě na tento kopec a ohněm dával znamení o blížícím se nebezpečí.
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Řeka Sáz ava
Chcete vědět, proč patří řeka Sázava mezi nejhezčí a vodáky nejvyhledávanější řeky
v republice? Není nic snazšího než sednout do lodi a nechat se unášet jejími vlnami. Zanesou
vás do zalesněných údolí s velkým množstvím meandrů, k nespočtu jezů i ke strmým
skalnatým kaňonům.
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ŘEKA SÁZAVA
Vytéká z rybníka Velké Dářko a po 218 kilometrech se vlévá do Vltavy. Splavných je zhruba 208 kilometrů od Žďáru nad Sázavou po soutok s Vltavou u Davle. K nejatraktivnějším částem patří peřejnaté
úseky u Stvořidel a mezi Krhanicemi a Pikovicemi.

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

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

POSÁZAVSKÝ PACIFIK
Legendární železniční trať citelně ovlivnila zejména hospodářský vývoj celého Posázaví. Vede z Prahy-Modřan
přes Davli až do Světlé nad Sázavou. Podél trati je množství historických i přírodních zajímavostí. Populární se
stala zejména díky trampům, kteří jí v první polovině
20. století vyráželi z Prahy na výlety do přírody.
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TIPY NA VÝLETY
Půjčte si loď a vydejte se vstříc dobrodružství! Vyplout můžete z více jak 8 nástupních míst
po celé řece Sázavě. Srdcovkou pro vodáky je úsek z Týnce do Pikovic vedoucí krásným,
skalami lemovaným údolím. Pokud se cítíte na víc, můžete na vodě strávit delší dobu.
Zkuste třeba dvoudenní vodácký výlet z Kácova do Sázavy. Tři a více dnů potrvá putování
lodí z Kácova do Čerčan. A pokud plánujete splout úsek z Kácova až do Pikovic, počítejte
s pěti až šesti dny. Neumíte se sami rozhodnout? V půjčovnách lodí vám určitě poradí!
www.bisport.cz

www.lode-sazava.cz

www.pujcovna-lodi.cz

www.sazava-tour.cz

Z ČERČAN NA HRADY ZLENICE A STARÁ DUBÁ
Podél řeky Sázavy můžete putovat i pěšky nebo na kole, například na
zříceniny hradů Zlenice a Stará Dubá. Vydejte se třeba na 21 km dlouhé
okružní putování z Čerčan přes Lštění na hrad Zlenice, do Hvězdonic,
Vranova, Přestavlk a zpět do Čerčan. Další variantou může být dojet
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z Čerčan pod hrad Zlenice, nechat se převést přívozem na druhý břeh
Sázavy, za hotelem Kormorán odbočit doleva a lesem kolem zříceniny
hradu Stará Dubá a pozůstatků podhradního městečka Odranec a přes
Hvězdonice se vrátit do Čerčan.

Z ČESKÉHO ŠTERNBERKA
DO LEDEČKA
Trasa dlouhá 27 kilometrů je vhodná pro zdatnější cyklisty.
Z Českého Šternberka vás přes Otryby a Podveky zavede
do Ratají nad Sázavou, vpravo za zámkem odbočíte na lesní pěšinu kopírující meandr Sázavy a dojedete do Ledečka.
Přes Bělokozly, Čeřenice a Poříčko se pak dostanete zpět do
Českého Šternberka. Z Ledečka se do něj můžete vrátit také
Posázavským pacifikem.

Z TÝNCE NA ZBOŘENÝ KOSTELEC A DO POŘÍČÍ
Z Týnce nad Sázavou dojedete po cyklotrasách č. 11 Greenways Praha–Vídeň
a č. 19 na zříceninu hradu Zbořený Kostelec. Přes Ledce dojedete do Poříčí nad
Sázavou, kde si můžete prohlédnout dva románské kostely – sv. Petra a Pavla
a sv. Havla. Zpět do Týnce nad Sázavou se můžete vrátit přes Hvozdec a Pecerady nebo přes Bukovany. Trasa měří zhruba 20 kilometrů.

PO STOPÁCH KOCOURA MIKEŠE
Okolím Mnichovic, „rodištěm“ populárního kocoura Mikeše
z knihy Josefa Lady, se můžete vydat po několika trasách. Nejkratší Mikešova je dlouhá 9 km, vede z Mnichovic do Hrusic a zpět.
Trasa Bobešova měří asi 18 km, z Mnichovic vás zavede do Hrusic a Ondřejova a zpět do Mnichovic se dostanete přes Třemblat.
Trasa Pašíkova dlouhá 25 km vede z Mnichovic do Hrusic, Senohrab, na zříceninu Zlenice, do Poddubí, odkud se po naučné stezce
Vodnické vycházky dostanete do Ondřejova a zpět do Mnichovic.
Trasa Hastrmanova měřící 32 km vede z Mnichovic přes Hrusice
na Zlenice, do Čtyřkol a Lštění a zpět do Mnichovic dojdete přes
Dubsko, Hvězdonice a Ondřejov.

Vydala Posázaví o.p.s., Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice v roce 2021
posazavi.com

/posazavi

poznavame_posazavi

Text Jaroslava Tůmová, fotografie archiv Posázaví o.p.s., obálka Libor Sváček, fotografie na straně 12 – fotobanka
České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, autor Ladislav Renner, fotografie na straně 15 František Záruba
Grafická úprava a tisk Pavel Fuksa – GraTypoPrint
NEPRODEJNÉ
ISBN 978-80-87684-58-0

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

