
Cyklistická naučná 

stezka 

Podblanickem po 

dvou kolech  

Cyklistická naučná stezka o 

celkové délce 45 km Vám nabízí 

propojení sportovního prožitku 

s poznáváním. Provede Vás širším 

okolím Velkého Blaníku a je 

vhodná pro cyklisty všech 

výkonností. 
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vlastnictví bylo aţ do roku 1945. Auersperkové přestavěli zámek v 

klasicistním duchu a ten tak získal svou dnešní podobu, krom toho 

přeměnili baţatnici a oboru na přírodně krajinářský zámecký park. 

Pod vlivem romantismu byl park doplněn o stavbičky, z nichţ 

některé jsou dodnes zachovány (Čínský pavilon, Starý hrad, socha 

Samsona). Parkem vás provede naučná stezka Vlašimským zámec-

kým parkem. Hlavní brána zámku nazvaná Vlašimská brána je také 

sídlo Podblanické galerie. 

Vlašim – před Vlašimskou bránou – úvodní 

zastavení 

Z Vlašimi směr Čechtice → za obcí silnice III. 

třídy do Vracovic →Vracovice – zastavení č. 2 

Cyklotrasa 8164 → rozcestí u Částrovic – 

zastavení č. 3 

Cyklotrasa 8146 k silnici III. třídy → 0070 → 

Mraviště → Klokočkův mlýn → Načeradec – 

zastavení č. 4 

321 směrem na Louňovice p. Blaníkem → po 

0,9 km odbočka na Pravětice → za kapličkou 

směr Štamberk → Štamberk → pod hotelem 

odbočka k PP Rybník Louňov – zastavení č. 5 

Rovně k silnici III. třídy → doprava po červené 

turistické značce do Hrajovic → Smršťov →! 

Křiţovatka se silnicí II. třídy za mostem přes 

Blanici! → Laby → Roudný – zastavení č. 6 

Na křiţovatce v Roudném doprava → Libouň → 

zastavení č. 7 

Silnice II. třídy – 100 m před křiţovatkou 

zastavení č. 8 

Silnice III. třídy → Veliš → Hradiště → 

odbočka ke kostelu → kostel – zastavení č. 9 

!sjezd s nerovnostmi na silnici! → Polánka 

→    ! Nechráněný ţelezniční přejezd! 

→Znoším → Vlašim - průjezd zámeckým 

parkem k Vlašimské bráně 

Zastavení č. 1 – Vlašim (u Vlašimské brány naproti 

Informačnímu centru) 

Motto: Skvělým vzorem městům našim, právem možno zváti 

Vlašim.(Viktor Dyk) 

Město Vlašim vzniklo v místě, kde přecházela kupecká stezka 

z Rakouska do středu Čech přes řeku Blanici. Kolem brodu vznikla 
osada s kostelem a hradem. Nejstarší části města jsou Malý rynek 

(Palackého náměstí) a Velký rynek (Ţiţkovo náměstí). 

Dominantami města jsou kostel sv. Jiljí, zámek se zámeckým 

parkem a Husitský kostel. 
Kostel sv. Jiljí, původně románský, je poprvé zmiňován jiţ 

v roce 1239. Byl přestavěn Ignácem z Vlašimi do gotického stylu. 

Gotická křtitelnice a lustr byly darovány kostelu kníţetem Karlem 

z Auesperka.  

Původní gotický hrad byl vystaven na ostrohu nad řekou 

Blanicí příslušníky rodu Janoviců na počátku  14. století. V roce 

1744 zakoupila vlašimské panství kníţata z Auerspeku, v jejichţ  

Zastavení č. 2 – Vracovice (na náměstí u autobusové 

zastávky) 

Motto: Krajina jako večerní šaty a kaplička – šperk, jež dodá 

lesku. 

Vítejte na severní hranici Chráněné krajinné oblasti Blaník. 

Tato oblast byla vyhlášena v roce 1981 a stala se s rozlohou 
pouhých 41 km2 nejmenší CHKO v České republice. Důvodem 

vyhlášení byla ochrana typické středočeské krajiny, která je 

charakteristická roztroušeným osídlením s podobou městeček, 

vesnic a samot, sakrálními stavbami (typickou kapličku se 
zvoničkou můţete vidět zde na návsi) a sakrálními objekty volně 

v krajině (kříţe, Boţí muka, kapličky), hustou sítí polních cest 

lemovanými remízky a alejemi. Z kopcovité krajiny vystupuje 

z dálky viditelný masiv Velkého a Malého Blaníku, který se stal 
dominantou celé oblasti a je opředen pověstmi a legendami. Asi 

jedna třetina oblasti je pokryta lesy, zbytek tvoří orná půda a 

mokřadní louky, které jsou pravidelně zaplavovány díky 

přirozenému reţimu říčky Blanice. CHKO Blaník je domovem 
mnoha rostlin i ţivočichů, ţije zde 140 zvláště chráněných druhů 

ţivočichů (např. škeble rybniční, mihule potoční, skokan 

ostronosý, mlok skvrnitý) a 40 zvláště chráněných druhů rostlin 

(např. vachta trojlistá, rosnatka okrouhlolistá). 

Při návštěvě CHKO Blaník je třeba dodržovat pravidla 

ochrany přírody, která jsou uvedena na informační tabuli 

CHKO Blaník 

Zámek Vlašim 

Vracovice 

PP Částrovické rybníky  

Zastavení u Částrovických rybníků  



Zastavení č. 3 – PP Částrovické rybníky (u rozcestí) 

Motto: Mokrá jílovitá půda s vrstvou rašeliny? Pro někoho 

ideální podmínky pro život… 

Právě se nacházíte u obce Částrovice, poblíţ soustavy tří 
rybníků nazvaných Částrovické.  Tyto rybníky společně 

s okolními mokřadními loukami (spodní vrstvy podmáčené 

jílovité půdy překrývá vrstva rašeliny) vytváří velmi specifická 

společenstva. Vyskytují se tu vzácné a zvláště chráněné druhy a 
soustava rybníků byla v roce 2001 vyhlášena přírodní památkou. 

Co tu roste? 

Ze zvláště chráněných rostlin zde roste prstnatec májový, 

vachta trojlistá, violka bahenní, suchopýr úzkolistý a další.  
Do vodních a pobřeţních společenstev horního rybníka patří řada 

rostlin, které se vyskytují v ČR jen roztroušeně např. zevar 

jednoduchý, přeslička říční, rozrazil štítkovitý. 

Kdo tu ţije? 

Z bezobratlých se můţeme setkat s křiţákem pruhovaným a 

rakem bahenním, z obratlovců zde ţijí obojţivelníci čolek obecný 

a skokani zelený a hnědý. Hnízdí zde např. bramborníček hnědý, 

rákosník obecný, šoupálek dlouhoprstý, potápka malá a polák 

chocholačka 

Zastavení č. 4 – Načeradec (na náměstí u kostela) 

Motto: Naczeratha, jedna z nejstarších obcí v kraji 

Městečko Načeradec má bohatou historii. Zaloţeno bylo 

pravděpodobně kolem roku 1126 vladykou Načeratem, jeho 
existence je doloţena v roce 1184, kdy mělo podobu osady s 

kostelem. Datum zaloţení dnešního kostela Sv. Petra a Pavla není 

známo, víme ale, ţe původně románský kostel byl v letech 1278-

1287 rozšířen o gotické presbyterium a v roce 1358 byla 
přistavěna kaple. Dnešní podobu získal po poţáru v roce 1622. 

Vedle kostela stojí radnice, která byla přistavěna k tvrzi se 

zvonicí v roce 1534. Na východní straně uzavírá náměstí zámeček 

vybudovaný v roce 1734 Františkem Josefem ze Starhenberku, ve 

kterém sídlí dětský domov (od roku 1926). Před zámečkem stojí 

socha Sv. Jana Nepomuckého. Na jiţním konci náměstí (po levé 

straně) najdeme památkově chráněné domy čp. 5 a 6, které jsou 

blízké charakteru typických zemědělských usedlostí z konce 19. 
století (selské baroko).  

Díky své vyvýšené poloze nad potokem Brodec je obec 

viditelná z dálky, byla a stále je výrazným bodem v krajině. 

Zastavení č. 5 – Štamberk (u rozcestí pod hotelem) – PP 

Louňov 

Rybník Louňov byl vyhlášen přírodní památkou v roce 2001. 

Leţí nedaleko Štamberka a je občasně vyuţíván k vypouštění 

divokých kachen a chovu ryb. Účelem přírodní památky je  

ochránit vodní a litorální společenstva a rostliny i ţivočichy zde  

ţijící. Převládající rostlinou je rákos obecný a silně ohroţená 

ostřice plstnatoplodá. Z dřevin jsou zastoupeny vrby a olše lepka-

vé, které vytváří souvislý pás. Okolní podmáčené louky poskytují 

podmínky pro růst některých druhů bylin, např. mochny bahenní. 

Okolí rybníka slouţí jako hnízdiště pro vodní ptactvo. Ţijí tu také 

silně ohroţené druhy plazů – uţovka obojková a obojţivelníků – 

čolek obecný a skokan zelený. Z bezobratlých se můţeme setkat 
s šidélkem kopinatým, šídlatkou hnědou nebo vodouchem stříbři-

tým. Rybník obývá také silně ohroţená škeble rybničná. 

  Usedlost Štamberk býval původně typický bohatý středočes-

ký statek obklopený ovocnými stromy. V současné době byl 

opravený a je vyuţíván jako hotel.  

Zastavení č. 6 – Roudný (u vjezdu do obce) 

Motto: Poklad ukrytý v hoře aneb významná česká 

zlatonosná lokalita 

Těţba zlata začala v okolí Roudného uţ za dob 
keltského osídlení. Zlato bylo získáváno především rýţováním 

z řeky Blanice. Dobývání zlata na Roudném začalo 

pravděpodobně ve středověku, první písemnou zmínkou je 

listina, v níţ Jan Lucemburský zastavuje některé doly panu 
Petru z Roţmberka, mezi nimi i Kamberk, který leţí nedaleko 

Roudného. Těţba byla zastavena v době husitských válek a 

další zprávy pochází aţ z 18. století, kdy důl získali 

Auerspergové. Vzniklo několik těţebních štol (např. Václav, 
Josef, František, Kristýna) a odvodňovací štola Marie Josefa. 

Dolovalo se do hloubky 85 metrů. Loţisko bylo opuštěno v roce 

1804 kvůli údajnému vyčerpání loţiska a podle záznamů 

vytěţili Auespergové 21,29 kg ryzího zlata.  
Na konci 19. století byl proveden nový průzkum a 

loţisko bylo znovu otevřeno jako perspektivní. Od roku 1893 

byly zahájeny práce na zlatodolu pod vedením firmy Stantien – 

Becker, zejména vyčištění a propojení některých štol, vytváření 
nových štol (Jindřiška, Aleška), a od roku 1896 pokračovala 

těţba.  Podle Morice Beckera byla dokonce pojmenována jedna 

ze štol - Mořic.  Do roku 1901, kdy zemřel Moric Becker, bylo 

získáno 111 kg ryzího zlata. 
Zlatodůl odkoupila anglická společnost a vytvořila z něj 

nejmodernější důl své doby.  Průměrný roční zisk zlata byl 200 

kg, nejvyšší byl v roce 1913, a to 325 kg. Těţba byla definitivně 

ukončena v roce 1930, ačkoli důl byl udrţován 
v provozuschopném stavu do roku 1931. 

Vydali-li byste se po zelené turistické značce, dorazíte 

ke zbytkům těţebních a správních objektů zlatodolu. Památkou 

na těţbu je také obec Roudný, která bývala hornickou kolonií. 

Slouţila k ubytování zaměstnanců, součástí byla pekárna i 

hospoda. Původní budova ředitelství zlatodolu patří dnes 

Ústavu sociální péče. Štola Moric je zimoviště netopýrů a patří 

k evropsky významným lokalitám. 

Načeradec  

Štamberk 

 

PP Rybník Louňov  



Informační centrum Vlašim 

tel. 317 847 207 

Informační centrum  

Louňovice p. Blaníkem 

tel. 317 862 022 

www.blanicti-rytiri.cz 

DALŠÍ INFORMAČNÍ 
MATERIÁLY POSKYTUJE: 

Zastavení č. 7 – Libouň (u odbočky k rotundě Sv. 

Václava) 
Motto: Začalo to klášterem… 

Libouň patřila podobně jako celá řada vesnic a obcí klášteru 
v Louňovicích zaloţenému ve 12. století, který kolonizoval 

oblast kolem Blaníku. Obec Libouň byla zaloţena okolo 

románského kostelíka sv. Václava, který byl vybudován také ve 

12. století. Tato rotunda je v současné době opravená, honosí se 
válcovou lodí, k níţ přiléhá apsida na východě a třípatrová 

hranatá věţ na západě. V témţe období byla vystavěna i tvrz, ve 

které sídlili tzv. nápravníci, kteří byli zavázáni k sluţbě 

louňovickému klášteru. V době husitských válek byly jak 
louňovický klášter, tak i tvrz vypáleny oddílem táborů. Na 

místě, kde tvrz stávala, nechal Václav Malovec z Malovic 

vystavět v roce 1690 raně barokní zámeček s velkou zahradou, 

který v pozměněné podobě stojí dodnes. Rotunda a zámek jsou 
v současné době chráněnými památkami.  Na kostel dohlíţí 

socha Sv. Jana Nepomuckého a dvě památné lípy, jejichţ stáří 

je odhadováno na 250 – 300 let.  Kostelík s lípami tvoří díky 

své vyvýšené poloze nad potokem dominantu obce. Potok 
napájí zámecký rybníček. Ráz obce dokreslují nově opravené 

výklenkové kapličky (v obci směrem na Louňovice – Sv. 

Václav a nad rozcestím ke Strašíku – Sv. 

Anna), které byly vystavěny na přelomu 18 a 19. století. 

Strašidlo ze Strašického mlýna  

Vydáme-li se na prohlídku obce směrem k Louňovicím, 

přivede nás cesta k největšímu rybníku v CHKO Blaník nazvaném 

Strašický nebo také Strašík. Rybník byl pojmenován zároveň 

s mlýnem, který se u něj nachází, podle pověsti o strašidle, které se 

ve mlýně kdysi usadilo. Strašidlo řádilo ve mlýně po tři noci, 

dělalo ve mlýnici hluk a rozházelo všechnu mouku. Lidé přestali 

vozit do mlýna mouku a mlynář byl zoufalý. Objevila se ale 

odněkud stařenka a slíbila, ţe mlynáři pomůţe. Odešla do mlýnice, 

hluk začal jako předchozí noci, kdyţ najednou utichl. Kdyţ mlynář 

vstoupil, ve stropě uviděl díru a stařenka nechtěla říci, co se ve 

mlýnici dělo. Neţ jí mlynář stihl přinést odměnu, zmizela. 

Strašidlo uţ se nikdy nevrátilo, jméno Strašík ale mlýnu i rybníku 

zůstalo. Z mlýnského komplexu se zachovalo obytné stavení 

s bývalou mlýnicí, stodola a chlévy.  

Zastavení č. 8 – Panorama Blaníků (nad Libouní) 

Motto: Velký Blaník – symbol víry, života v míru a lásky 

k rodné zemi 

Krajina Podblanicka má kopcovitý ráz, část území patří do 
Českomoravské vrchoviny a část do Středočeské pahorkatiny. 

Velký Blaník je s nadmořskou výškou 638 m.n.m. nejvyšším 

bodem oblasti, pro srovnání nejniţším místem je úroveň řeky 

Blanice v obci Ostrov (360 m.n.m.).  
Velký Blaník je díky své poloze a výšce skutečnou 

dominantou v kraji. Do podvědomí široké veřejnosti se dostal 

v době Národního obrození díky pověsti o rytířích spících uvnitř 

hory.  

Malý Blaník byl od 16. století poutním místem. Na jeho 

vrcholku můţeme najít zbytky zřícené kaple Sv. Máří 

Magdaleny a památný smrk pojmenovaný „Velký Mnich―. 

č. 9 – Nad říčkou Blanicí v Hradišti (odbočka ke 

kostelu v Hradišti, asi 400 m od silnice) 

Motto: Vlašimská Blanice – nespoutaná, meandrující 

říčka, která dělá Podblanicko Podblanickem  

Říčka Blanice, nazývána také vlašimská Blanice, je 

největším vodním tokem v CHKO Blaník. Její celková délka je 

66 km a plocha povodí 543,34 km2. Protéká zlomem Blanické 

brázdy, který se táhne z jihu od Chýnova přes Mladou Voţici 

směrem na sever k Českému Brodu. Vytváří přirozenou hranici 

mezi Středočeskou pahorkatinou a Českomoravskou vrchovinou 
a osu CHKO Blaník. Její význam v krajině se projevil uţ v době 

ţelezné, kdy údolím Blanice procházela důleţitá obchodní stezka 

z Hallstadtu k Sázavě. 

Říčka pramení na Českomoravské vrchovině 
v Domamyšlském lese, protéká Mladou Voţicí, Louňovicemi pod 

Blaníkem a Vlašimí a vlévá se do Sázavy u Českého Šternberka. 

Její průtok je velmi málo regulován. Dno Blanice je štěrkopísčité 

s naplavenými sedimenty, místy vznikají přirozené peřeje. Břehy 
jsou lemovány loukami, které jsou pravidelně zaplavovány. 

Charakter jejího okolí umoţňuje výskyt některým ţivočichům a 

rostlinám, kteří jiţ v okolní krajině vymizeli (všechny tři druhy 

našich velevrubů, váţky, v přítocích mihule potoční) 

Libouň  

Blanice (u Smršťova)  

V rámci diplomové práce na FTVS UK  

v Praze zpracovala Jitka Holasová, 2010 


