TÝNEC NAD SÁZAVOU
ZBOŘENÝ KOSTELEC – VYCHÁZKA Z TÝNCE NAD SÁZAVOU
(není naučnou stezkou)
Začátek: Informační centrum
Konec: hrad
Délka: 8 km
Náročnost: střední
Z Týnce na Zbořený Kostelec: od TIC po modré turistické trase na
Holý vrch, na křižovatce turistických tras po červené; za silnicí a
potokem pak po zelené ke zřícenině
stezka vede Čížovským parkem – strmým svahem na pravém břehu
meandru Sázavy proti obci Zbořený Kostelec
NAUČNÁ STEZKA TÝNEC NAD SÁZAVOU
Začátek: Autobusové nádraží
Konec: Informační centrum
Délka: 5,5 km
Náročnost: střední (není vhodná pro kočárky a invalidní vozíky)
Stezka seznamuje návštěvníky s historií, přírodními, kulturními
a technickými zajímavostmi města a okolí. Součástí je i pasáž
věnovaná geocachingu.

BENEŠOV - KONOPIŠTĚ
BENEŠOVSKÝ PIVOVAR FERDINAND
Benešov u Prahy - Pivovar Ferdinand
Naučná stezka vedená benešovským pivovarem seznamuje s jeho
historií a výrobou piva.
HISTORIE A PŘÍRODA KONOPIŠŤSKÉHO ZÁMECKÉHO PARKU
Začátek: zámek Konopiště - rozcestník Konopiště - rybník
Konec: okružní
Délka: 5,5 km
Náročnost: mírná
Naučná stezka sama pak prochází okolím zámku Konopiště,
rozsáhlým areálem zámeckého parku (národní kulturní památky).
Seznamuje s historií parku a jeho jednotlivými částmi. Druhá část
stezky seznamuje s různorodými ekosystémy parku a jejich faunou
a flórou. Stezku je možné rozdělit na dvě části. První vede v
bezprostředním okolí zámku, druhá část vede podél Zámeckého
rybníka a do nejodlehlejších částí parku, obě po kvalitních cestách.
Je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, obě
trasy jsou sjízdné na kole.
LESNÍ STEZKA FRANTIŠKA F. D´ESTE
Začátek: zámek Konopiště
Konec: okružní
Náročnost: mírná
stezka vede lesnatou částí parku, seznamuje s historií a současností
zámku, s myslivostí, lesním hospodářstvím, faunou a florou
LESNÍ STEZKA FRANTIŠKA F. D´ESTE
Délka: 2,5 km
Náročnost: mírná
Během příjemné procházky vedoucí konopišťským parkem se děti,
školní kolektivy, ale i dospělí na ilustrovaných obrazových tabulích

podrobně seznámí s celkem jedenácti stromy, které rostou nejen v
zámeckém parku, ale také v našich lesích. Nejmenší návštěvníky
naučnou stezkou provede pohádková postava – skřítek Konopišťák.

JÍLOVÉ U PRAHY
VYSTĚHOVANÉ HRADIŠTKO
Začátek: nedaleko BUS zastávky Hradištko - zámek
Konec stezky: Štěchovice - u mostu Dr. E. Beneše.
Naučná stezka seznamuje s historií násilného vystěhování obce
Hradištko za II. světové války a budování vojenského cvičiště zbraní
SS, přiblíží hrůzy života v koncentračním táboře a připomene osudy
několika vězňů. Jedním z témat je i vyzvednutí archivu K. H. Franka
v únoru 1946 Američany. Závěr stezky je věnován událostem na
samém konci války a poválečné obnově obce.
JÍLOVSKÉ ZLATÉ DOLY
Začátek: kostel Sv. Vojtěcha, náměstí v Jílovém u Prahy
Konec stezky č. 1: Kamenný Přívoz.
Konec stezky č. 2: okružní.
Náročnost: mírná
Naučná stezka byla zřízena jako doplněk stálé expozice
Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, seznamuje s pozůstatky po
historické i novodobé (ukončeno v roce 1968) těžbě zlata v
jihozápadním okolí města a je tak zajímavým a názorným
doplněním návštěvy muzea. Stezka má dvě trasy, z toho jednu
okružní, každá měří 4,5 km. Obě začínají u kostela sv. Vojtěcha na
Masarykově náměstí v Jílovém u Prahy informačním panelem. Na
trase je možno navštívit štolu Josef (informace v Městském muzeu).
NAUČNÁ STEZKA NA MEDNÍKU
Začátek: žel. zast. Petrov u Prahy
Konec: okružní
Délka: 7,5 km
Náročnost: vyšší, vhodná jen pro pěší
Naučná stezka Medník prochází údolím řeky Sázavy a po svazích
vrchu Medník v dolním Posázaví, obsahuje celkem 14 zastavení.
Seznamuje nejen s faunou, flórou a přírodními poměry Medníku a
jeho okolí, ale informuje rovněž například o stavbě železniční trati
Posázavského pacifiku, řece Sázavě, vodáctví a historii trampingu.
KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA
Začátek / konec: Mirošovice
Konec / začátek: Kostelec u Křížků
Délka: 18,5 km
Náročnost: náročná svou délkou
Naučná stezka Krajinou barona Ringhoffera připomíná významného
průmyslníka 19. století, který měl dominantní vliv na kulturu
krajiny Velkopopovicka a Kamenicka. Zajímavosti (směr
z Mirošovic): Studánka Vladimírka, zámek Kamenice (nepřístupný),
hrobka Ringhofferů, kostel s rotundou a žid. hřbinov v Kostelci U
Křížků

VLAŠIMSKO
VLAŠIMSKÝ ZÁMECKÝ PARK
Začátek: zámek Vlašim
Konec: okružní
Náročnost: mírná
Stezka vede parkem zámku a seznamuje s historií i současností
parku a zámku, zahrnuje 16 zastavení, např. u Vlašimské
(Podblanická galerie), Znosimské (Občerstvení), Domašínské brány
(Restaurace), na Starém hradě, u Čínského pavilonu, možnoste
navštívit sklepení zámku, muzejní expozice, stezku může absolvovat
samostatně nebo s průvodcem, kterého dojednává Informační
centrum v areálu zámku, červen-září víkendy, červenec, srpen denně kromě pondělí.
NESPERY – BUCHOV
Začátek: Nespery
Konec: polosamota Buchov
Délka: 1,5 km
Náročnost: mírná
Stezka seznamuje s faunou a flórou oblasti, v Buchově najdete 200
let starou chalupu, majitelé zde nabízí ubytování a pro děti jízdu na
oslíku, možnost pohladit si ovce, kozu

BLANÍK
MALÝ BLANÍK A PODLESÍ
Začátek: parkoviště pod Blaníkem
Konec: okružní
Délka: 5,5 km
Náročnost: střední
stezka vede po loukách a lesních cestách, na trase je romantická
zřícenina kaple
S RYTÍŘEM NA BLANÍK
Začátek: parkoviště pod Blaníkem
Konec: parkoviště v Kondraci
Délka: 4 km
Náročnost: střední/náročná
14 naučných, 17 hravých zastávek, na vrcholu rozhledna s
občerstvením, geologická expozice
VELKÝ BLANÍK
Začátek: parkoviště pod Blaníkem
Konec: parkoviště v Kondraci
Délka: 4 km
Náročnost: střední/náročná
stezka vede lesem po červené turistické značce, na vrcholu najdete
rozhlednu s občerstvením, trasa vede CHKO Blaník, seznamuje s
faunou, flórou a geologickou stavbou území
NAUČNÁ STEZKA ROUDNÝ
Začátek: Roudný
Konec: Roudný
Délka: 4,5 km
Náročnost: střední, jen pro pěší

Stezka se nachází na místě bývalého zlatodolu Roudný, na 15
informačních panelech informuje o historii a fungování zlatodolu od
dob středověku až do 50. léta 20. století, historické fotografie, 10
dětských panelů, 4 interaktivní zastavení pro děti

DIVIŠOV
NAUČNÁ STEZKA RYTÍŘE KRYŠTOFA JANA ŠICE
Začátek: Divišov
Konec: Český Šternberk
Délka: 7 km/2-3 hod.
Náročnost: střední
Stezka seznamuje s myslivostí, židovským náboženstvím v kraji,
zahrnuje 10 zastavení s kvízy a soutěžemi, soutěžní pracovní listy si
můžete vyzvednout v muzeu Divišov nebo v Informačním centru na
Obecním úřadě Český Šternberk. Případně vytisknout z webových
stránek www.divisov.cz/stezka-j-k-sice/

VOTICKO
KOLEM VOTIC ZA POZNÁNÍM
Začátek: náměstí ve Voticích
Konec: okružní
Délka: 8 km
Náročnost: střední
Stezka seznamuje s faunou, flórou, historie a historickými osobnosti
oblasti, na trase se nachází poutní kaple sv. Vojtěcha
PO STOPÁCH BITVY U JANKOVA
Začátek: Jankov
Konec: okružní
Délka: 1,6 km
Náročnost: mírná
Vydejte se po stopách nejkrvavější bitvy 30-ti leté války, 6.3.1645
tu došlo ke střetu císařských vojsk se švédskou armádou, stezka
zahrnuje 3 zastavení, na kterých vás informační tabule provedou
celou bitvou, stezka je přístupná i s kočárky či invalidními vozíky,
vede po zpevněných cestách
RATMĚŘICE
Začátek: Jankov
Konec: Ratměřice
Náročnost: mírná
Stezka je prodloužením trasy "Po stopách bitvy u Jankova", zahrnuje
3 zastavení - u studánky sv. Anny, samota Habrovka, náves
Ratměřice
ZA ONEŠEM NA STEZKU
Začátek/konec: Ratměřice
Náročnost: mírná
Stezka je prodloužením trasy „Po stopách bitvy u Jankova“. SEDLÁK
ONEŠ Vás provede krajinou v blízkosti Ratměřic a po svém odlehčí
krutý válečný příběh. Na sedmi zastaveních rozhodně nebudete
bojovat. Naopak si budete hrát, například když budete skládat
puzzle s jeho podobiznou, nebo mu stavět nový dům. Jinde po trase
si můžete naštípat dříví a opéct buřt na ohništi nebo si zacvičit v

Onešově venkovní tělocvičně. A na památku se se sedlákem Onešem
a jeho rodinou můžete i vyfotit.
PO STOPÁCH SIDONIE NÁDHERNÉ
Začátek: Vrchotovy Janovice
Konec: Olbramovice
Náročnost: mírná
Délka: 8,3 km
Stezka stezka se 7 zastaveními je vedena po starých tradičních
stezkách a umožňuje vám zvolit si vycházkový okruh přes osadu
Slavkov nebo Podolí. Informační panely vás seznámí s rodinou
poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice, baronkou
Sidonií Nádhernou z Borutína (1885–1950), jejími přáteli vysokého
kulturního evropského formátu, s historií našeho kraje a přírodními
zajímavostmi.

OSTATNÍ
NAUČNÁ STEZKA ČAPÍ HNÍZDO
Začátek: Farma Čapí hnízdo, Tomice u Dol. Kralovice
Konec: okružní
Náročnost: velmi nízká
Délka: 1,8 km
Naučná stezka nabízí příjemnou procházku areálem Farmy Čapí
hnízdo. Prohlédnete si hospodářská zvířata ve venkovních výbězích,
o kterých podrobněji informují jednotlivá zastavení. Další tabule
jsou věnovány historii zemědělského dvora Semtín, místním čápům,
ale pojednávají i o obecných souvislostech vztahů mezi člověkem,
přírodou a krajinou. V údolí potoka se naučné panely zaměřují
především na volně žijící živočichy. Naučnou stezkou vás provedou
pracovníci Ochrany fauny ČR.
Otevírací doba:
červenec – srpen (Út – Ne) 10 – 17 hod.
duben – červen, září – říjen (Út – Ne) 9 – 16 hod.
listopad – březen (So – Ne) 10 – 14 hod.
Vstupné pro dospělého je za 100,- Kč a pro děti od 6 let za 50Kč.
NAUČNÁ STEZKA VOTOČNICE
Začátek a konec: v zákrutě řeky Sázavy, cca 1,5 km z centra města
Sázava
Náročnost: velmi nízká
Délka: 0,5 km
Votočnice – na podmáčené nivní louce s třemi uměle vybudovanými
tůněmi, se díky úsilí místních ochránců přírody podařilo vytvořit
cenný biotop se zajímavou a chráněnou drobnou faunou a flórou.
Součástí stezky je dřevěná vyhlídková plošina, z níž je výhled téměř
na celou lokalitu. Stezka vede napříč loukou, místy po vyšlapané
pěšince. Není značena, čtyři z pěti zastávek se nacházejí v přímém
dohledu z vyhlídkové plošiny, pátá je o asi 200 metrů dále proti
proudu řeky, za zákrutou.
NEJVHODNĚJŠÍ DOPRAVNÍ SPOJENÍ VÁM RÁDI VYHLEDAJÍ
PRACOVNÍCI INFORMAČNÍHO CENTRA.
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