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10 míst 
Podblanicka,
která byste 

určitě neměli 
vynechat

• MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU

• MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

• FARNÍ MUZEUM V KONDRACI

• ZÁMEK A PARK VE VLAŠIMI

•  NAUČNÁ STEZKA S RYTÍŘEM NA BLANÍK 
A CHKO BLANÍK

•  MUZEUM VČELAŘSTVÍ A MUZEUM DĚJIN 
V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM

• MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA 
 V NAČERADCI

• FARMA BLANÍK V OSTROVĚ

•  KAŠTANOVÁ ALEJ A ROMÁNSKÁ ROTUNDA

V PRAVONÍNĚ

•  ZŘÍCENINA HRADU ŠELEMBERK



Vážení návštěvníci Podblanicka,

dostává se Vám do rukou informační 
průvodce mikroregionem Blaník. Vydáním 
této brožury chceme ukázat na krásu na-
šeho kraje a jeho bohatou historii.

Jsme si vědomi toho, že není možné za-
chytit veškeré dění. Každá z deseti členských 
obcí - Kamberk, Kondrac, Louňovice pod 
Blaníkem, Pravonín, Načeradec, Veliš, Ostrov, 
Hradiště, Vracovice i Miřetice - má svůj oso-
bitý ráz, své tradice, svůj charakter.

Obce mikroregionu nejsou velké počtem 
obyvatel ani rozlohou, nýbrž tím, jací zde 
žijí lidé, co umějí a chtějí ku prospěchu obce 
a spoluobčanů udělat.

Děkuji všem, kteří se na vzniku tohoto 
informačního průvodce podíleli příspěvky, 
prací a fotografiemi.

Ing. Růžena Kučerová 
starostka městyse

Louňovice pod Blaníkem

předsedkyně svazku obcí

Malý Blaník
576 m n. m.

Velký Blaník
638 m n. m.

Býkovická hůrka
562 m n. m.

kraj Podblanicka
aalleebbnnýý
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Kamberk je obcí ležící v okrese Benešov na hranicích Středočes-
kého a Jihočeského kraje v tzv. Blanické brázdě, kterou protéká řeka 
Blanice.

KamberkbbKK berbe
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 Nejbližší města  Vlašim (15 km)

 Adresa OÚ Obecní úřad Kamberk
  Kamberk 71
   Louňovice pod Blaníkem

257 06

 Telefon 317 852 728

 E-mail oukamberk@quick.cz

 Web www.kamberk.cz

 Kraj Středočeský

 Okres Benešov

 Katastrální výměra 1 133 ha

 Nadmořská výška 420 m n. m.

 Počet obyvatel 159

 Místní části  Hrajovice, Předbořice

 Osady a samoty  Kalač, chaty U Podhorníka 
Dědkův mlýn

OBEC KAMBERK V ČÍSLECH



HISTORIE A PAMÁTKY OBCE
Kamberk byl založen německými havíři a prv-

ní písemná zmínka se datuje do roku 1261. Do 
15. století se zde dolovalo zlato.

Obec Kamberk se skládá ze tří sídel: Kam-
berk, Hrajovice a Předbořice. Pouze jedna třeti-
na domů je obydlena trvale, zbytek využívají re-
kreanti. 

Již tři roky po sobě působí v Kamberku ochotnic-
ký soubor zhruba s 10 členy a zatím hráli: Maryšu, 
Dalskabáty aneb hříšná ves a Prodanou nevěstu.

Všechny spolky společně s podnikateli jed-
nou za dva roky organizují ve spolupráci s ústa-
vy sociální péče pro mentálně postižené občany 
mikulášskou zábavu spojenou s nadílkou, kterou je 
možno úspěšně zajistit sponzorskými dary.

5Obec Kamberk
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Tyto spolky se významně podílejí na aktivním 
životě obce zejména tím, že například organizu-
jí taneční zábavy, plesy, výlovy rybníka, pořádají sou-
těže v nohejbale, volejbale a fotbale na dvou míst-
ních hřištích, spolupořádají také kamberskou pouť, 
divadelní představení, dětské dny a každé dva roky 
také „Setkání rodáků“ což je na malou obec po 
všech stránkách velkolepá akce. V prostorách obec-
ní knihovny se dnes nachází vkusně zařízený dětský 
koutek. I místní ženy, které nejsou oficiálně organi-
zované se pravidelně scházejí a rozvíjejí své zájmy.

MUZEUM VENKOVA

Na Muzeum venkova je naše obec právem 
hrdá. V pěti místnostech na ploše 270 m2 je 
umístěno na 500 historických předmětů a histo-
rických dokumentů i 150 let starých, úzce spjatých 
s historií obce. V budově bývalé školy je historická 
školní třída s původním vybavením, o patro níž je 
Pamětní síň s více než 150 různými předměty, 
často unikáty. Také zde naleznete dobové listiny 
a zmapovanou historii obce se zřetelem na její 
přímé představitele, kněží, učitele apod. Zvláštní 
panel je věnován zlatodolu Roudný. Exponáty jsou 
průběžně doplňovány dary příznivců obce.

V téměř 200 let staré budově bývalé Kam-
peličky je v opraveném historickém sklepení, 
půdních prostorách a venkovním přístřešku mu-
zeum staré zemědělské techniky a také selská 
sednice s původním dobovým nábytkem a dal-
ším zařízením.

Dominantou obce je 10 ha rybník „Kamber-
ský“, v krásném prostředí mezi lesy leží Podhor-
ník a v každé místní části je rovněž po jednom 
rybníku. Obcí protéká řeka Blanice s betonovým 
mostem z roku 1928.

Střed obce tvoří romantická náves se zacho-
valou stavební architekturou venkova s pom-
níky věnovanými obětem první světové války 
a obětem holocaustu. Další dominantou obce je 
kostel sv. Martina z roku 1725 a kamenná hráz 
rybníka se splavem z roku 1925. Významnou 
pamětihodností je tvrz ze 13. století. Hřbitovní 
kaple sv. Anny a kaple sv. Vojtěcha v osadě 
Předbořice doplňují výčet místních památek.

ŽIVOT V OBCI
Sbor dobrovolných hasičů, založen již v roce 

1878, patří k nejstarším v regionu a sdružuje přes 
40 členů. Může se pochlubit dochovaným histo-
rickým vybavením – helmy, prapor a ruční stříkačka.

TJ Sokol Kamberk sdružuje 60 členů, z toho 
polovinu mládeže. 

Občanské sdružení rodáků a přátel Kamber-
ka bylo založeno v roce 2006 partou příznivců 
obce a sdružuje 20 nadšenců. Jejich posláním je 
zvyšování historického povědomí občanů, vyhle-
dávání, shromažďování a uchovávání historických 
předmětů spojených s obcí a jejich vystavování 
v místním Muzeu venkova. 

Dalším spolkem jsou myslivci, v současné 
době mají 20 členů. 
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ondracddradr

Obec Kondrac s místními částmi Dub a Krasovice se nachází v malebné 
krajině CHKO Blaník, jižně od města Vlašim.

KK

Adresa OÚ Obecní úřad Kondrac
   Kondrac 3

Vlašim
258 01

Telefon 317 843 088

E-mail obec@kondrac.cz

Web www.kondrac.cz

OBEC KONDRAC V ČÍSLECH

 Kraj Středočeský

 Okres Benešov
 Katastrální výměra 1 276 ha
 Nadmořská výška 416 m n. m.
 Počet obyvatel 469
 Místní části  Dub, Krasovice
 Nejbližší města  Vlašim (4 km)
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HISTORIE

Přestože první písemná zpráva o Kondraci po-
chází z roku 1318, trvalá sídla na území obce 
vznikla již v 10. století. Nejvýznamnější dochova-
nou památkou v Kondraci je kostel sv. Bartoloměje, 
který pochází z konce 12. století a je jedním z nej-
starších v Čechách. Jde původně o románskou 
stavbu. Jihozápadně od kostela se rozkládala tvrz 

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Jak již samotná poloha obce napovídá, Kon-
drac je ideálním místem pro relaxaci, odpočinek či 
rodinnou dovolenou. Je protkána cyklostezkami, 
turistickou stezkou vedoucí na Velký Blaník a na-
učnými stezkami. Fotbalové hřiště s kurty vhod-
nými na tenis, volejbal, nohejbal, dětská hřiště, mi-
nigolf, návštěva ojedinělého Farního muzea v ČR, 

shlédnutí geologické expozice a nabídka ubyto-
vání a stravování vytváří perfektní podmínky pro 
návštěvníky všech věkových skupin. Při dostatečné 
sněhové nadílce je v provozu lyžařský vlek.

UBYTOVÁNÍ
Obec Kondrac  svým návštěvníkům poskytuje 

kvalitní ubytování v Ubytovně u blanických rytířů. 
K dispozici je celkem 5 pokojů s vlastním sociál-
ním zařízením (WC, sprcha), včetně jednoho vhod-
ného pro handicapované osoby. Ubytovna je vyba-
vena kuchyňkou, společenskou místností, veřejným 
internetem, pračkou, úschovnou a půjčovnou kol. 
K dispozici jsou kola třech velikostí včetně tažných 
tyčí pro nejmenší cyklisty.
Kontakt:    Kondrac 12, 258 01 Vlašim

Tel.: 602 388 381, fax: 317 843 088 
E-mail: ubytovani@okoloblaniku.cz

Pro méně náročné návštěvníky, sportovní 
soustředění a školní výlety je vhodná Ubytovna 
TJ Sokol Kondrac, která se nachází v těsné blíz-
kosti fotbalového hřiště. V přízemí budovy na-
leznete klubovnu s krbem a televizí.
Kontakt:  Jiří Janouš, tel.: 721 935 769

STRAVOVÁNÍ
Restaurace U Matoušků je vyhlášena po celém 

kraji. Svým strávníkům nabízí tradiční českou ku-
chyni včetně pořádných porcí za rozumnou cenu. 
Restaurace též přijímá objednávky na svatební 
hostiny, rodinné oslavy, stravování zájezdů nebo 
nabízí možnost celodenního stravování.

7Obec Kondrac
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vladyků. Její zbytky se dochovaly do 18. století. Kon-
drac náležela několika majitelům. Od počátku 17. sto-
letí patřila výhradně majitelům vlašimského panství. 

FARNÍ MUZEUM
V roce 2010 bylo v Kondraci otevřeno Farní 

muzeum, které je jediné svého druhu v České re-
publice. Návštěvníkům nabízí autentický interiér fa-
ry z přelomu 19. a 20. století a možnost seznámit 
se s životem venkovského duchovenstva v tomto 
období. V přízemí muzea se nachází řemeslná dílna 
s možností výroby svíček, ručního papíru či tisku 
obrázků s dobovou tematikou. Návštěva muzea je 
vhodná především pro školní výlety, kdy lze po před-
chozí dohodě připravit celodenní program podle přá-
ní pedagogů. Zpřístupněn je i půdní prostor, který 
lze pronajmout na pořádání školení, seminářů nebo 
výstav. V budově bývalé márnice byla zřízena ex-
pozice k historii kostela sv. Bartoloměje. Interaktivní 
panely a modely kostela a obce poskytují ucelené in-
formace o této jedinečné památce. Ve vedlejší míst-
nosti je nainstalována zajímavá expozice o pohřbívání.
Kontakt:    Kondrac 1, 258 01 Vlašim
   Tel.: 724 873 251
   E-mail: info@farnimuzeum.cz
   www.farnimuzeum.cz

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

duben, květen, září, říjen
   So - Ne a státní svátky  10 - 16 hod.

červen až srpen
   Út - Pá 10 - 16 hod.
   So - Ne 10 - 17 hod.
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Louňovice pod Blaníkem jsou součástí Kraje blanických rytířů a nachází 
se na území Chráněné krajinné oblasti Blaník. 

Prvními obyvateli této oblasti byli Keltové. Na Velkém Blaníku jsou patrny 
zbytky jejich opevnění dodnes.

 Nejbližší města  Vlašim (9 km), Ml. Vožice (12 km)

 Adresa OÚ  Úřad městyse Louňovice p. Blaníkem
   J. Žižky 16
    257 06 Louňovice p. Blaníkem

 Telefon  317 852 658

 E-mail  oulounovice@quick.cz

 Web  www.lounovicepodblanikem.cz

 Kraj  Středočeský
 Okres  Benešov
 Katastrální výměra 3 098 ha
 Nadmořská výška 400 m n. m.
 Počet obyvatel 664
 Místní části    Býkovice, Rejkovice

Světlá, Mrkvová Lhota
 Osady, samoty Březina, Olešná

L pod BlaníkemLLLL p
ouňoviceouňovice

MĚSTYS LOUŇOVICE V ČÍSLECH
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rie kláštera je věnována expozice muzea, kterou 
v objektu zámku zpřístupnilo roku 1981 Národní 
muzeum.

PAMÁTKY

V centru Louňovic pod Blaníkem na náměstí se 
nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, původ-
ně gotický, přestavěn barokně v druhé polovině 
17. století. Další dominantou je barokní zámek 
z roku 1652. Nad vstupní branou byl osazen ro-
ku 1675 erb tehdejšího arcibiskupa Jana Bedři-
cha z Valdštejna. Nyní vlastní zámek TJ Sokol 
Louňovice pod Blaníkem a každoročně se zde 
konají plesy, diskotéky, koncerty a výstavy.

Roku 1679 se v Louňovicích pod Blaníkem naro-
dil hudební skladatel vrcholného baroka Jan Dis-
mas Zelenka. K jeho poctě se v zámku každoročně 
koná koncert v rámci festivalu Podblanický hudební 
podzim. Místo jeho rodiště připomíná pamětní des-
ka na kamenném pomníku pocházejícího ze Slepičí 
skály z Velkého Blaníku. Z hory Blaník pochází také 
kámen, který byl 16. května 1868 součástí základní 
zdi budovaného Národního divadla. Původní vylo-
mený kámen, který neměl vhodné rozměry (byl 
menší) byl zasazen do zdi tehdy budovaného skle-
pa louňovického pivovaru, kde je k vidění dodnes.

Prvními obyvateli této oblasti byli Keltové, na 
Velkém Blaníku jsou patrny zbytky jejich opevnění 
dodnes. Dle legendy spí v nitru této hory vojsko 
se sv. Václavem, které vyjede českému národu na 
pomoc, až mu bude nejhůř. 

HISTORIE

Městys Louňovice pod Blaníkem má dlouhou 
a bohatou historii. První písemný záznam pochází 
z roku 1149 v souvislosti s premonstrátským kláš-
terem. Louňovický klášter rozbořili roku 1420 hu-
sité, kteří pak ovládli celou oblast. Z celého areálu 
kláštera zbyla pouze část zdi, kterou můžete najít 
v ulici J. Žižky. Archeologickým výzkumům histo-

Návštěvníci kraje mohou obdivovat také Malý 
Blaník. Na jeho vrcholu se dochovala zřícenina ba-
rokní kaple sv. Máří Magdalény z roku 1753. Upro-
střed kaple roste mohutný smrk „Farář“, který je 
největším smrkem na území okresu Benešov. 

Na vrcholu Velkého Blaníku byla v roce 1941 
postavena dřevěná rozhledna se 107 schody, která 
připomíná svým tvarem husitskou hlásku. Rozhled-
na je přístupná a návštěvníci zde mohu zakoupit 

také občerstvení (otevřeno: duben - září od 10 - 17 ho-
din denně kromě pondělí, říjen - březen od 10 - 16 hodin 
so, ne, svátky). Za krásného počasí lze dohlédnout až 
do Prahy. Přes vrchol Velkého Blaníka vede naučná 
stezka „S rytířem na Blaník“, která je ukončena 
geologickou expozicí. Druhá naučná stezka vede 
po Malém Blaníku. 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Turisté mají možnost občerstvit se ve dvou res-

tauracích na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem.
Městys Louňovice pod Blaníkem pořádá každo-

ročně v září Svatováclavské slavnosti s bohatým 
historickým a kulturním programem. 

O společenský život obce se starají místní spolky. 
SDH Louňovice pod Blaníkem každoročně pořádá 
v lednu hasičský ples, v srpnu na pouť dětský den 
ve spolupráci s TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem 
a myslivci. TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem 
každoročně v březnu pořádá maškarní rej pro děti 
a večer Josefskou maškarní zábavu. Babinec obno-
vil pořádání masopustního průvodu Louňovicemi, 
dále pořádá velikonoční jarmark, setkání s čerty 
v zimě a na různých akcích předtančením zahajuje 
zábavu, včelaři se starají o včelařské muzeum, Jez-
decký oddíl Louňovice pod Blaníkem se prezentuje 
jezdeckými závody a Hubertovou jízdou. 

Rok je pravidelně zakončen Vánočním turnajem 
ve fotbale a stolním tenise, které pořádá TJ Sokol 
Louňovice pod Blaníkem. Po letech zde  byl také ob-
noven ochotnický divadelní spolek pod jménem 
Blaníci.

9Městys Louňovice pod Blaníkem
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Obec leží v malebném podblanickém kraji nedaleko jihovýchodní hranice 
Středočeského kraje. Po odbočení ze státní silnice č. 112 projedete obcí Malovidy, 
dále pak hlubokým lesem. Z lesa se vyhoupnete na roviny, odkud se vám otevře 
nádherný panoramatický výhled na bájnou horu Blaník, samozřejmě také na 
Pravonín, ale i na východní stranu, kde můžete vidět dokonce i Borovnici a Zhoř.

Osady, samoty Pijavky, Růžek, Kubův mlýn, Hutina

Nejbližší města  Vlašim (12 km)

Adresa OÚ Obecní úřad Pravonín
  Pravonín 156
  257 09 Pravonín
Telefon 317 852 473
E-mail pravonin@pravonin.cz
Web www.pravonin.cz

 Kraj Středočeský

 Okres Benešov

 Katastrální výměra 1 981 ha

 Nadmořská výška 540 m n. m.

 Počet obyvatel 548   

 Místní části  Tisek, Buková, Křížov, Karhule
Lesáky, Volavka
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OBEC PRAVONÍN V ČÍSLECH
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klopuje alej stoletých lip. V pravé horní části návsi 
stojí malý barokní zámeček.

Před kostelem je umístěn památník padlých 
z 1. světové války a kamenná kašna z roku 1928 
stojí v místech, kde bývala kašna již v 16. stol. 
V obci se nachází neudržovaná židovská modliteb-
na a severovýchodně od obce židovský hřbitov. 
V okolí Pravonína je mnoho romantických zákoutí 
s kapličkami a křížky, včetně zbylých 2 zastavení 
křížové cesty. Většina pochází z 18. a 19 století, 
v části Křížov je pak půvabný kamenný mostek 
přes potok z roku 1848.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

V obci najdete fotbalové hřiště, jehož součástí 
je i víceúčelové hřiště s umělou plochou, která je 
využívána také v zimě, zejména na fotbal, volejbal 
či tenis. V obci se nachází i sál - tělocvična s ka-
pacitou 200 osob využívaná pro sportovní či kul-
turní akce. V okolí jsou dobře značené cyklostez-
ky, okolní terén je v zimě využíván pro přírodní 
běžkování.

DALŠÍ VYŽITÍ 

V obci fungují tyto spolky: Sokol - sportovní 
vyžití; o. s. Pravona s kroužkem Šikulů; velmi 
úspěšný šachový kroužek, SDH, Myslivecké 
sdružení a Rybáři. 

Občerstvit se v Pravoníně můžete v res-
tauracích U kostela nebo Na rozcestí, v sezóně 
v Lesácích nebo v Křížově. V obci funguje také 
prodejna potravin.

PAMÁTKY

Obci dominuje pečlivě udržovaná kaštanová 
alej. Ta dovede návštěvníky až k historické do-
minantě – románské rotundě sv. Jana Křtitele 
(z druhé poloviny 12. století), která patří mezi 
několik dochovaných staveb svého typu v celé 
Evropě. Návštěvu interiéru je možné domluvit na 
obecním úřadě. Kostel se starým hřbitovem ob-

Seznam akcí

•  Únor: Hasičský ples SDH Tisek-Buková
•       Březen: proslavený Maškarní ples v Pravoní-

ně, odpoledne pro děti, večer pro dospělé, 
pořádá o. s. Pravona. Soutěže, dárky pro děti, 
večerní soutěž o nejlepší tři masky, bohatá 
tombola. 

 Maškarní ples SDH Křížov.

11Obec Pravonín
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•       Květen: Blanický cyklorytíř – tradiční zaháje-
ní cyklistické sezóny v regionu. Start trasy 
cyklistů se střídá mezi jednotlivými obcemi 
mikroregionu Blaník, zastávka je však v každé 
z obcí mikroregionu. Na naší zastávce dosta-
nete tradiční pravonínský perník.

•  Červen: Zakončení školního roku na fotbalo-
vém hřišti pro děti - soutěže, zábava, opékání 
buřtů pro děti, pořádá o. s. Pravona

•  Červenec: oblíbený hudební country festiválek 
Křížovský šťovík, pořádaný na parketě u školy 
Křížov – pořádá SDH Křížov, zahajuje sezónu 
letních zábav na křížovském parketu.

•       Srpen: Zakončení prázdnin pro děti, spojené 
opět s opékáním buřtů a doplněné bobříkem 
odvahy, pořádá o. s. Pravona.

•       Srpen - září: Dětské rybářské závody – soutěž 
o ulovení nejdelší, nejtěžší ryby a o nejlepšího 
rybáře.

•       Prosinec: Mikulášská zábava pořádaná SDH 
Pravonín, doplněná losováním o hodnotné ceny.
 Silvestrovský ples se zvěřinovou tombolou, 
pořádá Myslivecké sdružení Pravonín.
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V krásné hornaté krajině asi půl hodiny chůze od památné hory Blaník se roz-
kládá obec Načeradec, která patří mezi nejstarší v kraji mezi Blaníkem a Táborem.

 Kraj Středočeský

 Okres Benešov

 Katastrální výměra 4 845 ha

 Nadmořská výška 528 m n. m.

 Počet obyvatel 1 028  

 Místní části  Daměnice, Dolní a Horní Lhota
Novotinky, Olešná, Pravětice
Řísnice, Slavětín, Vračkovice
Zdiměřice

OBEC NAČERADEC V ČÍSLECH

Osady, samoty Smrčiny, Kladiny, Jizbice, Štamberk
  Klokočkův mlýn, Bozejny, Mraviště
Nejbližší města  Vlašim (13 km), Tábor (27 km)

Benešov (27 km), Pelhřimov (28 km)

Adresa OÚ Obecní úřad Načeradec
  Načeradec 152
  257 08 Načeradec
Telefon 317 852 335
E-mail obec@naceradec.cz
Web www.naceradec.cz

Načeradecačeradec



Potomci Načeratovi se zvali Vítkové a používali jmen 
dle svých sídel tak jako Vítek z Prčice roku 1169. 

Chrám sv. Petra a Pavla - Románská část kos-
tela sv. Petra a Pavla pochází asi z roku 1120 a prv-
ní písemná zmínka o chrámu se nachází v kronice 
kláštera Želivského ze dne 19. února 1184, kdy 
byla v kostele v Načeradci vystavena rakev opata 
Želivského-Gotšalka. Vedle kostela stojí jako pozů-
statek opevnění kostela stará bašta z roku 1278, 
která je proměněná ve zvonici. Na této baště visí 
krásný zvon z roku 1512 vážící 15 q. 

Zvonice - Věžovitá pozdně gotická stavba přiléhající 
k původně renesanční radnici je považována za zbytek 
tvrze nebo součást opevnění kostela na místě bývalé 
tvrze. První písemná zmínka pochází z roku 1250, 
kdy jako součást opevnění kostela měla sloužit při 
obraně proti Braniborům. V 15. století přízemí bašty 
sloužilo jako solnice pro zdejší čilý obchod se solí.

Misál - V Načeradci se nachází jedna z nejvzácněj-
ších českých pamětihodností, takzvaný Načeradský 
misál. Je ozdobně psaný na zažloutlém středoevrop-
ském pergamenu a pochází ze 13. století. Kodex 
o velikosti 270 x 380 mm chrání desky ze dřeva 
potaženého kůží, na okrajích jsou patrné zbytky 
mosazných spon. Byl restaurován v roce 1997 aka-
demickým malířem Jaromírem Laudou. 

Misál je nejznámější a nejužívanější liturgická 
kniha používaná v katolické církvi. Misál obsahuje 
modlitby, které přednáší kněz při slavení eucharis-
tie. Mezi obsažené modlitby patří vstupní antifona, 
vstupní modlitba, modlitba nad dary, eucharistická 

ZALOŽENÍ OBCE, PAMÁTKY
Roku 1848 panství Načeradec, kraj Kouřimský. 

V latinských textech Naczeratha, Naczeradecium; 
v německých Natzehradetz.

Zakladatelem byl vladyka a vůdce Načerat, kte-
rý je připomínán již roku 1126 jako posel knížete 
Soběslava císaři Lotharovi. Načerat padl 25. dubna 
1142 v bitvě u hory Vysoké, blíže nynější Kutné Hory. 

modlitba, antifona k přijímání a závěrečná modlitba. 
Krom těchto vlastních modliteb obsahuje misál meš-
ní řád včetně ordinaria a zvláštní obřady pro některé 
liturgické dny (např. velikonoční triduum). Tyto mod-
litby (tištěné černě) jsou doprovázeny vysvětlujícími 
poznámkami v červené barvě (rubrikami).

Misál byl jakožto liturgická kniha zaveden litur-
gickou reformou Tridentského koncilu, který si vy-

13Obec Načeradec

p
a

m
á

tk
y

k
u

lt
u

r
a

s
p

o
r

t
za

jí
m

a
v

o
s

ti

tyčil jako úkol sjednotit liturgii římskokatolické 
církve. Poslední latinské vydání misálu je z roku 
2000, český misál v národním jazyce byl vydán roku 
1983 na základě vydání latinského z roku 1975.
Načeradská kruchta - V kostele je románská 
kruchta, varhany z roku 1660, dále pak křtitelnice 
(výtečné kovářské dílo z roku 1585), původní mra-
morová tumba, na které je vystaven oltář, obraz sv. 
Kateřiny na tvrdém prkně malovaný asi v roce 1360. 
Barokní zámek - Barokní zámek v Načeradci 
byl postaven v roce 1734 za hraběte Josefa Star-
hemberka, jedná se o jednopatrový barokní objekt 
s mansardovou střechou. Průčelí je děleno hlavní 
římsou, v ose zámku je patrný portál s postranními 
pilastry. Okna v přízemí jsou zdobena prohnutý-
mi římsami, v patře okna v rámcích s nadokenní-
mi římsami. Od roku 1925 sloužil zámek jako sídlo 
Družiny válečných poškozenců a sirotčinec, od 
50. let 20. století slouží jako státní výchovné zařízení.
Židovský hřbitov - Nachází se jihozápadně od ná-
městí, nedaleko od silnice do Daměnic o celkové 
rozloze 1250 m2. Založen byl ve třetí čtvrtině 17. sto-
letí, obsahuje 150 náhrobků z toho 40 stojících, 
většina z 18. a 19. století, některé i ze 17. století. 
V roce 2008 a 2009 bylo vztyčeno 50 náhrobků.

OBEC V SOUČASNOSTI
V obci Načeradec se dále nachází základní 

a mateřská škola, středisková knihovna a dům 
s pečovatelskou službou. Na místním sportovišti 
je fotbalové hřiště, dětské hřiště, asfaltové hřiště, 
tenisové hřiště a hřiště pro plážový volejbal.
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veliš

Obec Veliš leží na jihu Středočeského kraje v blízkosti bájné 
hory Blaník. Nachází se jihovýchodně od Benešova a západně od 
Vlašimi.

 Adresa OÚ Obecní úřad Veliš
  Veliš 1 
   Louňovice pod Blaníkem

257 06

 Telefon 317 843 282

 E-mail ouvelis@quick.cz

 Web www.obecvelis.cz

 Kraj  Středočeský

 Okres  Benešov
 Katastrální výměra 1 227 ha
 Nadmořská výška 432 m n. m.
 Počet obyvatel 317
 Místní části  Nespery, Lipiny, Sedlečko
 Nejbližší města  Vlašim (9 km), Benešov (19 km)

OBEC VELIŠ V ČÍSLECH
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HISTORIE OBCE

Jméno vesnice Veliš se objevuje poprvé 
v historických pramenech v roce 1350, kdy 
byla zdejší farní osada zapsána jako součást 
štěpánovského děkanátu. Od nejstarších dob 
byla ves rozdělena mezi více vlastníků. Část 
patřila k vlašimskému panství, jehož majitelé 
měli patronátní právo nad zdejším kostelem 

Okolí Blaníka je ideální pro pěstování cyklo-
turistiky. Cyklostezka „Po stopách blanických 
rytířů“ v délce 32 km prochází přímo obcí Veliš. 
Na návsi cyklisté mohou využít k odpočinku 
posezení a zároveň si přečíst jednu z pověstí 
o bájné hoře Blaník. V blízkém okolí se nacháze-
jí i další cyklostezky „Vlašimské aleje“, „Výlet 
do Votic“ a další.
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sv. Josefa. Ve 14. století tak byl patronem 
zdejšího kostela mimo jiné i pražský arcibiskup 
Jan Očko z Vlašimi. Část Veliše byla v majet-
kovém držení drobné šlechty, která sídlila 
v okolí, například v Nesperách či Ostrově.

Jistě nejvýznamnější stavební památkou Ve-
liše je kostel sv. Josefa. Ten stojí na místě původ-
ního středověkého kostela, o jehož podobě téměř 
nic nevíme. Svou dnešní podobu získal během 
rozsáhlé přestavby, kterou iniciovala v sedmde-
sátých letech 18. století kněžna Marie Josefa 
z Trautsonu, provdaná za tehdejšího majitele vla-
šimského panství knížete z Auerspergu.

SOUČASNOST

Podle sčítání lidu z roku 1890 zde žilo v 46 do-
mech 313 obyvatel (společně se spádovými osada-
mi Nespery, Lipiny a Sedlečko asi 750). K dnešní-
mu dni žije v obci asi 140 lidí, společně s osadami 
Nespery, Lipiny a Sedlečko je to 317 obyvatel. 

V posledních letech prošel vzhled obce znač-
nou proměnou, což vyvrcholilo v roce 2007 ziskem 
ocenění Zelená stuha za péči o zeleň a životní 
prostředí v krajském kole soutěže Vesnice roku.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ, UBYTOVÁNÍ

Sportovní vyžití občanů zajišťuje sportovní 
areál ve Veliši, který mimo fotbalového hřiště 
nabízí tenisový kurt s umělým povrchem a dět-
ské hřiště. 

K ubytování je možné využít samostatný 
rekreační dům „Na samotě u Lesa“ v Nes-
perách.  

Kulturní život v obci

Život v obci a přilehlých osadách je bohatý 
i na sportovní a společenské akce. Kromě pravi-
delných fotbalových utkání mužstev dětí i dospě-
lých, kterých proběhne za sezónu více než 30, 
to jsou:

•  Leden: sportovní ples (Veliš)

•  Únor: vepřové hody (Nespery), Masopustní 
průvod po obcích, Maškarní ples (Veliš)

•  Duben: Vepřové hody (Veliš), Pálení  čarodějnic 
(Veliš i Nespery)

•  Květen : Den matek (Veliš), Cyklorytíř (Veliš)

•  Červen: Slavnost Božího těla (Veliš), Dětský 
den (Veliš)

•  Červenec: Dětské rybářské závody (Nespery)

•  Srpen: Pouťová zábava (Nespery)

•  Září: Posvícenská zábava (Veliš), Posezení 
pro seniory (Nespery)

•  Říjen a listopad: Výlovy rybníků (Veliš i Ne-
spery)

•  Prosinec: Rozsvěcení vánočního stromu (Ve-
liš i Nespery), Mikulášská besídka pro děti 
(Veliš), Myslivecký ples (Veliš), Dětský Sil-
vestr (Veliš)
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oostrovstrov

Obec Ostrov se rozkládá v krajinné oblasti Podblanicka a částí obce spa-
dá do CHKO Blaník. Protékající řeka Blanice tu rozděluje obec na dvě kra-
jinné části, Českomoravskou vysočinu a Středočeskou pahorkatinu. 
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 Adresa OÚ Obecní úřad Ostrov
  Ostrov 5
   Louňovice pod Blaníkem

257 06

 Telefon 326 551 060

 E-mail obec.ostrov@seznam.cz

 Web http://obec-ostrov.webnode.cz/

 Kraj Středočeský

 Okres Benešov

 Katastrální výměra 335 ha

 Nadmořská výška 371 m n. m.

 Počet obyvatel 65

 Obecní osada Nové Mlýny

 Nejbližší města  Vlašim (8 km), Votice (19 km)
Benešov (23 km)

OBEC OSTROV V ČÍSLECH



elektrické ovládání zvonku. Od té doby tu zvo-
nek vyzvání vždy v sedm hodin ráno, v poledne 
a v sedm hodin večer. Nelze při zmiňování pa-
mátek zapomenout na čtyři železné kříže umístě-
né okolo vsi. 

CYKLOTURISTIKA 

A SPORTOVNÍ VYUŽITÍ

Malebný kraj Podblanicka je protkán řadou 
cyklistických tras. Jedna vede i Ostrovem smě-
rem z Kondrace na Veliš. Na stezce od Kon-
drace je umístěna interaktivní stezka se čtyřmi 
poučnými tabulemi s názvem „Rok na vsi“. Na 
konci obce je umístěno odpočívadlo s mapovou 
tabulí a legendou o blanických rytířích. Obec je 
také vhodně doplněna drobným mobiliářem. 
Děti zde uvítají dětské hřiště umístěné na veliké 
louce (Ostrůžku) za mostem, kde je i košík na 
házenou a volejbalová síť pro větší návštěvníky 
a dvě jízdárny s chovem koní. První je manželů 
Zvárových, kteří zajišťují vyjížďky na koních 
a výcvik začínajících jezdců na pony. Druhá jíz-
dárna v rozlehlém statku čp. 1 je od roku 2000 ve 
vlastnictví Miloslava Zapletala, který přestavbami 
areálu založil Farmu Blaník. Na této farmě turisté 
uvítají hotýlek s restaurací, penzion, ubytovnu 
i Farma-park s bohatým vyžitím pro děti i dospělé.

 Jednotlivci, skupiny i firmy zde najdou vhod-
né prostředí pro školení, soustředění, svatby, 
oslavy a jiné společné akce.

OBEC A PAMÁTKY

První zmínka o obci pochází z roku 1411. 
Kaplička, dominanta obce, byla postavena ro-
ku 1907 prací občanů a rodáků k uctění jejich 
posmrtné památky. Kaplička je zasvěcena Sv. Ja-
nu Nepomuckému, připadajícímu dni 16. květ-
na. Kaplička od doby svého založení prošla řadou 
oprav. V roce 1998 bylo pro zvonění pořízeno 

KULTURA OBCE
V průběhu roku se zde občané a přátelé Os-

trova setkávají při různých oslavách významných 
dnů. Tradiční je například setkávání občanů na 
Štědrý den u kapličky či tradiční poutní mše. Velmi 
populární jsou hojně navštěvované taneční zábavy 
na přírodním parketě. Během letních prázdnin se 
pořádají turnaje ve volejbale či letní kýtování.

Akce pořádané pro občany v obci:

• Duben: Pálení čarodějnic, opékání špekáčků
•  Květen: Poutní bohoslužba u kapličky
•  Prosinec: Mikulášská a Rozsvícení vánočního 

stromku; 24. prosinec setkávání sousedů u roz-
svíceného stromečku, zpívání koled s hudeb-
ním doprovodem

Akce navštěvované lidmi z širokého okolí: 
•  Taneční zábavy na přírodním parketě na Ostrůžku 

– období červenec – srpen
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Vesnička Hradiště leží na území okresu Benešov a náleží pod 
Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město 
Vlašim. Obec Hradiště se rozkládá jihovýchodně od Benešova a jiho-
západně od města Vlašim. 

 Adresa OÚ Obecní úřad Hradiště
  Hradiště 17
   Vlašim

258 01

 Telefon 317 844 185

 E-mail obec.hradiste@tiscali.cz

 Web www.obecniuradhradiste.cz

 Kraj Středočeský

 Okres Benešov

 Katastrální výměra 250 ha

 Nadmořská výška 415 m n. m.

 Počet obyvatel 35

 Nejbližší města  Vlašim (5 km)
Benešov (17 km)

OBEC HRADIŠTĚ V ČÍSLECH
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Po potrestání hlavy rodu Hroznata, kdy 
musel vydati všechny své statky ve zdejší 
krajině panu biskupovi k pražskému biskup-
ství a odsouzení ostatních viníků z Hradiště 
k smrti oběšením na nedalekém vrchu mezi 
Hradištěm a Polánkou, kterému se dodnes 
říká „Na šibenici“, byla 
Hroznatovi pevnost 
Hradiště s okolím 
vzata a předána 
biskupu Tobiášo-
vi v náhradu uči-
něných škod a zra-
nění.

PAMÁTKY

Nejstarší stavbou v obci je kostel nejsvětější 
Trojice Boží, jenž je zbytkem prastarého hradu, 
který na témž místě stával. To biskup Tobiáš 
nechal pevnost Hradiště rozbourat, část hradu 
zachoval a nechal postavit katolický kostel, 
aby tam, kde dříve hříchy páchány byly, čest 
a chvála Boží se šířily.

SOUČASNOST

Po listopadové revoluci vznikla v roce 1990 
odtržením od Vlašimi samostatná obec Hra-
diště, která funguje dodnes a současné době 
v ní žije 35 obyvatel. Během jejího trvání došlo 
k mnoha změnám v infrastruktuře obce, me-

VZNIK OBCE

Vznik obce Hradiště je dle prvních písem-
ností datován na konec 13. století. Zřejmě prv-
ními majiteli byli páni Hroznatové z Husic, kteří 
z pevnosti Hradiště pustošili majetek lidem na 
biskupských statcích. Toto Hradiště bylo výcho-
dištěm jejich výpadů a skrýší, škodili lidem až 
v okolí Benešova u Prahy a Štěpánova.

zi které můžeme zařadit například výstavbu 
obecního vodovodu, opravy místních komuni-
kací, opravy kostela a hřbitovních zdí či vybu-
dování dětského hřiště.

Akce pořádané pro občany v obci

Mezi tradiční pořádané akce patří „májové 
pálení čarodějnic“, dětský den se soutěžemi 
pro děti i dospělé, oblíbené zimní radovánky 

v ručně vytvořené bobové dráze, rozsvěcení 
vánočního stromku s hudebním doprovodem 
a příležitostné recitačně-hudební představení 
pro pobavení nejen místních občanů.

DALŠÍ VYŽITÍ

Okolí Hradiště je oblastí převážně země-
dělskou (orná půda zabírá téměř polovinu 
katastrálního území obce). Zhruba třetina ka-
tastrálního území obce je porostlá lesy, které 
lákají místní i návštěvníky k aktivnímu i pa-
sivnímu odpočinku. 

Nedaleko obce se rozkládá místní louka 
oblíbená především skauty, kteří ji každoročně 
využívají k táboření.

19Obec Hradiště
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K Vracovicím patří místní část Malovidy, osada Částrovice a samoty 
Koušovice a Čihákov. Na části jejího katastrálního území se rozprostírá 
Chráněná krajinná oblast Blaník a přírodní památka Částrovické rybníky.
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vvracoviceracovice

 Nejbližší města  Vlašim (6,5 km)

 Adresa OÚ Obecní úřad Vracovice
  Vracovice 31
  Vlašim
  258 01

 Telefon 317 843 254

 E-mail ouvracovice@quick.cz

 Web www.obecvracovice.cz

 Kraj Středočeský

 Okres Benešov

 Katastrální výměra 1 093 ha

 Nadmořská výška 500 m n. m.

 Počet obyvatel 369

 Místní část Malovidy
 Osady a samoty Částrovice
  Koušovice, Čihákov

OBEC VRACOVICE V ČÍSLECH



CYKLOTURISTIKA 

A SPORTOVNÍ VYUŽITÍ

Vracovice jsou křižovatkou cyklostezek, kte-
ré jsou hojně využívány především v jarních 
a letních měsících.

V obci se nachází fotbalové hřiště, působí 
zde FC Vracovice. Ke sportovnímu vyžití dětí 
ve Vracovicích i v Malovidech slouží dobře 
vybavená dětská hřiště. V obou obcích pracu-
je Sbor dobrovolných hasičů, jeho členové 
se pravidelně zúčastňují soutěží v požárním 
sportu.

PAMÁTKY OBCE

Původ obce Vracovice se datuje k roku 1318, 

kdy pan Hynek z Vlašimi dohnal k soudu kvů-

li učiněným škodám ve Vracovicích Zdislava 

a Vaňka z Malovid. Uprostřed vsi se nachází 

malý kostelík, který byl přestavěn z původní 

kaple.

POŘÁDANÉ AKCE BĚHEM ROKU

V průběhu roku se v obci pořádá několik  spo-

lečenských a sportovních akcí: 

•   dětský maškarní karneval

•   ples fotbalistů

•   oslava Dne dětí

•    začátek prázdnin, pouťová zábava, konec 
prázdnin

•   Mikulášská besídka

Většina těchto aktivit probíhá ve zdejší spo-
lečenské místnosti.

21Obec Vracovice
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Obec Miřetice se nachází v jižní části okresu Benešov ve Středočeském 
kraji a je součástí Vlašimské pahorkatiny. Obec Miřetice se rozprostírá na 
vyvýšenině s dominujícím vrchem zvaným „Vršek“. Jeho nadmořská výška 
je 520 m. Z tohoto místa lze pozorovat okolní krajinu v plné své kráse. 
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 Adresa OÚ Obecní úřad Miřetice
  Miřetice 5
   Čechtice

257 65

 Telefon 317 853 224

 E-mail oumiretice@quick.cz

 Web www.miretice.eu

 Kraj Středočeský

 Okres Benešov

 Katastrální výměra 280 ha

 Nadmořská výška 500 m n. m.

 Počet obyvatel 155

 Nejbližší města  Vlašim (8 km), Benešov (25 km) 
Humpolec (30 km)

OBEC MIŘETICE V ČÍSLECH

MMiřeticeiřet ice



vzpomíná, kde též o Miřeticích píše. Nachází 
se zde také pomník vystavěný v roce 1925, 
věnovaný miřetickým vojínům padlým v první 
světové válce. Jako vzpomínku na sebe nám 
též naši předci vysázeli v obci několik lip, které 
v současné době dotváří malebný ráz vesničky.

DEMOGRAFICKÁ SITUACE, 

INFRASTRUKTURA

V obci žije 155 obyvatel v 58 domech. 

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ 

A OBČANSKÁ VYBAVENOST

V Miřeticích je fotbalové hřiště s pros-
tornou tribunou, tenisový kurt a víceúčelové 
hřiště, které slouží ke konání společenských 
a kulturních akcí. Obyvatelům je zde k dispozici 
obchod se smíšeným zbožím a hostinec. Mezi 
dominanty na návsi patří také budova bývalé 
školy, kde nyní sídlí obecní úřad a knihovna. Jed-
na místnost je zařízena pro různorodé akce jako 
schůze občanů, dětské besídky nebo karnevaly. 

V obci je několik občanských sdružení, kterým 
obec finančně přispívá na různé akce. 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen již 
v roce 1911. Později byla postavena požární 
zbrojnice, která byla v roce 1994 zrekonstruová-
na. Dnes má sbor 39 členů. Hasiči obec vždy 

HISTORIE OBCE

První doložený zápis o obci pochází z roku 
1274, v této době byly Miřetice majetkem vlady-
ka Čechana. Miřetice se staly rodištěm několika 
významných osobností. Za zmínku stojí například 
Karel Filip nebo MUDr. Vladimír Vondráček, který 
se stal přednostou výzkumné psychiatrické 
laboratoře a pražské kliniky. Napsal trilogii Lékař 

reprezentují v místních soutěžích. V roce 2007 
prošla požární zbrojnice částečnou rekonstrukcí.

Klub žen byl založen v roce 2007. Hlavní nápl-
ní činnosti klubu je organizace různých kulturních 
a sportovních akcí jak pro děti tak i pro dospělé. 

TJ Sokol Miřetice je sdružení fotbalistů. Fotba-
lová soutěž se začala hrát v roce 1968, dnes soutě-
ží dvě mužstva mládeže a dvě mužstva dospělých.

POŘÁDANÉ AKCE
•    Masopust – Klub žen pořádá ve spolupráci 

s hasičským sborem každý rok maškarní průvod 
obcí v maskách, ukončení taneční zábavou na 
obecním úřadě.

•    Pálení čarodejnic – akci pořádá miřetický klub 
žen pro děti a dospělé se stavěním májky.

•    Pohádkový les - akci pořádá miřetický klub 
žen pro děti a jejich rodiče, děti prochází lesem 
a zúčastňující se různých soutěžích na každém 
stanovišti, kde na ně čekají pohádkové bytosti.

•    Memoriál Františka Lejčka – TJ Sokol Miřetice 
pořádá každoročně fotbalový turnaj se zábavou.

•    V průběhu roku pořádájí ples a taneční zábavy.
•    Hasičský sbor dobrovolných hasičů se účast-

ní okrskových soutěžích.
•    Fichtl klub – každoročně pořádají soustředění 

příznivců fichtlů.
•    Lampiónový průvod – Miřetický klub žen 

pořádá každý rok pro děti lampiónový průvod 
s příjezdem Martina na koni.

•    Vánoční besídka – Miřetický klub žen pořádá 
pro děti před Vánoci zpívání koled u rozsvíce-
ného stromečku.
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Podlesí. Výchozím i konečným bodem stezky je par-
koviště pod Velkým Blaníkem u Louňovic pod Bla-
níkem.

Přírodní rezervace Podlesí - nejvýznamnější 
mokřadní lokalita na území CHKO Blaník. Zahrnuje 
komplex rašelinných a mokřadních luk přiléhajících 
k Velkému a Malému Býkovickému rybníku. Vysky-
tuje se zde mnoho chráněných rostlin (např. prst-
natec májový, hadí mord nízký, vachta trojlistá, tolije 
bahenní). V odvodňovacích stružkách luk byl zjištěn 
výskyt kriticky ohroženého rozchodníku huňatého. 
Přírodní rezervace je domovem několika druhů 
vážek, obojživelníci jsou zastoupeni bohatou popu-
lací skokanů a hnízdí zde řada druhů vodních ptáků.

Přírodní památka Částrovické rybníky - sou-
stava tří menších rybníků a mokřadních luk v měl-
kém údolí na Částrovickém potoce jihovýchodně od 
Vracovic. Na loukách se vyskytují četné ohrožené 
a chráněné druhy rostlin, např. prstnatec májový, 
vachta trojlistá, violka bahenní a suchopýr úzkolistý. 
Z živočišné říše můžeme jmenovat raka bahen-
ního, čolka obecného, skokana hnědého, zeleného, 
rákosníky a další druhy vodních ptáků.

Přírodní památka Rybník Louňov - rybník a je-
ho pobřežní pásmo s porostem rákosu obecného 
a výskytem silně ohrožené ostřice plstnatoplodé. Z ži-
vočichů se zde objevují vážky, vodouch stříbřitý, 
silně ohrožená škeble rybničná a řada druhů oboj-
živelníků. Rákosiny jsou hnízdištěm vodních ptáků.

Více informací o CHKO Blaník na www.blanik.
nature.cz nebo v sídle Správy CHKO Blaník v Lou-
ňovicích p. Blaníkem.

PAMÁTKY A PŘÍRODA

Chráněná krajinná oblast Blaník

Rozlohou 41 km2 je nejmenší chráněnou krajin-
nou oblastí v České republice. Byla vyhlášena v ro-
ce 1981 z důvodu ochrany harmonické a vyvážené 
krajiny Středních Čech. Tu tvoří mozaika lesních po-
rostů, polí a luk, zpestřená alejemi a další rozptý-
lenou zelení a protkaná potoky s přírodovědecky 
cennými rybníky. Ústřední dominantou a nejvyšším 
bodem tohoto chráněného území je památný vrch 
Velký Blaník (638 m n. m.) známý především díky 
pověsti o blanických rytířích. 

Na území CHKO Blaník je vyhlášeno pět malo-
plošných zvláště chráněných území (přírodní rezer-
vace Velký Blaník, Malý Blaník a Podlesí a přírod-
ní památky Částrovické rybníky a Rybník Louňov) 
a 21 památných stromů.

Přírodní rezervace Velký Blaník - tvoří ji lesní 
komplex na vrcholu Velkého Blaníku a Slepičí skály. 
Přirozené bukové porosty jsou 160 a více let staré 
a poskytují domov mnoha druhům chráněných rost-
lin a živočichů. Místo je významné i z historického 
hlediska – stávalo zde halštatsko-laténské hradiště 
a ještě dnes jsou zde k vidění zbytky kamenného 
opevnění pocházející ze 4. - 3. stol. př. n. l.

Přírodní rezervace Malý Blaník - je tvořena za-
chovalými přirozenými bučinami na vrcholu Malého 
Blaníku. Skryta pod korunami stromů se nachází mo-
hutná zřícenina poutního barokního kostela sv. Máří 
Magdaleny z 18. století. Naučná stezka s 9 zasta-
veními propojuje Malý Blaník s Přírodní rezervací 

hhi s t o r i ei s t o r i e



staveních seznámí s přírodou Velkého Blaníku a oko-
lí, s historií jeho osídlení či pověstí o blanických rytí-
řích. K vidění je kopie základního kamene Národního 
divadla pocházejícího z Blaníku nebo socha rytíře. 
Součástí stezky je geologická expozice hornin Pod-
blanicka, kde je pod širým nebem vystaveno 21 vel-
kých vzorků hornin pocházejících z okolí Velkého Bla-
níku. Autoři stezky mysleli rovněž na malé turisty, 
kteří si na 17 hravých zastaveních mohou ověřit své 
znalosti o přírodě a formou zábavných úkolů se něco 
nového dozvědět. Své putování po stezce mohou 
návštěvníci začít buďto na parkovišti nad Louňovicemi 
pod Blaníkem nebo nad obcí Kondrac u Krasovic. 
Naučná stezka vede po červené turistické značce. 

OSOBNOSTI REGIONU
Jan Dismas Zelenka - barokní hudební skladatel, 

narozen v roce 1679 v Louňovicích p. Blaníkem (k je-
ho poctě se každoročně v louňovickém zámku koná 
koncert v rámci festivalu Podblanický hudební podzim).

MUDr. Vladimír Vondráček - přednosta výzkum-
né psychiatrické laboratoře a pražské kliniky, autor 
trilogie Lékař vzpomíná, narozen v Miřeticích.

František Jaromír Rubeš - vlastenecký agitátor, 
který věrně vykresloval soudobé prostředí i typic-
ké figurky - úředníčky, studenty, panské byrokraty 
i povrchní paničky, přispíval do řady časopisů a do 
humoristického sborníčku. Načeradec uctila jeho 
památku roku 1929 pamětní bronzovou deskou.

Hana Klenková - česká spisovatelka (Slunečná 
farma, Regina Lorencová, Darebák), dcera Vojty Be-
neše, prezidentova bratra, v Načeradci žila 35 let.

ZAJÍMAVOSTI

Naučná stezka „S rytířem na Blaník“

Nejnavštěvovanějším místem v CHKO Blaník je 
rozhledna na vrcholu Velkého Blaníku postavená 
Klubem českých turistů v roce 1941 nabízející krás-
ný kruhový rozhled až za hranice CHKO Blaník. 
K rozhledně dovede návštěvníky naučná stezka 
„S rytířem na Blaník“, jež je na 14 naučných za-

Václav Václavíček - načeradský děkan, spiso-
vatel, pozdější kanovník chrámu sv. Víta.

Jan Heřmánek - profesionální boxer, sportovní 
trenér, čtyřnásobný mistr republiky, držitel stříbrné 
olympijské medaile z roku 1928, narozen v Dolní 
Lhotě u Načeradce.

František Matějovský - 34 let členem činohry 
Národního divadla, mládí i stáří prožil v Načeradci.

Pavel Pěnkava - načeradský mnohonásobný re-
prezentant v lehké atletice.

Richard Wágner - německý hudební skladatel 
pobýval v roce 1832 v pravonínském zámku.

MUZEA

Při návštěvě našeho mikroregionu byste určitě 
neměli minout Muzeum venkova v Kamberku 
nebo Farní muzeum v Kondraci, jediné svého 
druhu v České republice. Mezi další zajímavé 
cíle patří Nejstarší dějiny Louňovic pod Bla-

níkem, stálá archeologická expozice zobrazu-
jící výsledek více než 25letého archeologického 
výzkumu v Louňovicích pod Blaníkem i na obou 
Blanících nebo Muzeum včelařství Podblanic-

ka, stálou výstavní expozice včelařství na Pod-
blanicku umístěnou pod louňovickým zámkem. 
Můžete si prohlédnout historické předměty a pí-
semnosti vztahující se k českému včelařství na 
Podblanicku, např. figurální úly z 18. a 19. století, 
prohlížecí úl s živými včelami, ochranné včelařské 
pomůcky s figurínou v dětské velikosti v kom-
pletním ochranném oděvu, rozsáhlou sbírku pí-
semností a fotografií, expozici věnovanou propa-
gaci českého medu apod. Pro zájmce připravena 
přednášková místnost (přednášky a exkurze i pro 
děti), badatelna pro laickou i odbornou veřej-
nost nebo plně funkční historický medomet, 
který si můžete v sezóně sami vyzkoušet a ochut-
nat například med přímo z čistého včelího 
vosku.

25Histor ie regionu
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uuubytováníbytování
v regionu

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ POKOJE, VYBAVENÍ SLUŽBY, VYŽITÍ KONTAKT

Rekreační středisko Blaník
Smršťov
257 06 Louňovice pod Blaníkem

Farma Dolejší Mlýn 
Kamberk 82
257 06 Kamberk

Pohostinství Kamberk
Kamberk 118
257 06 Kamberk 

Ubytovna U blanických rytířů
Kondrac 12
258 01 Vlašim

Ubytovna TJ Sokol Kondrac
Kondrac 
258 01 Vlašim

Penzion Scarlet
Kondrac 17
258 01  Kondrac

vstupní hala / učebna

malý a velký taneční sál

klubovny, učebny, dicso klub

venkovní zpevněná plocha 

pro večerní, sportovní 

i taneční akce

uzavřený areál s ohništěm

volejbalové hřiště

parkování a přírodní koupaliště

půjčování loděk v areálu

restaurace + venkovní 
posezení pro 15 - 20 lidí 
(možnost grilování)
půjčovna kol, cykloservis

dětské hřiště

venkovní posezení, taneční sál
volejbalové hřiště
v blízkosti přírodní koupaliště
dětské hřiště

společenská místnost

veřejný internet

pračka

půjčovna kol

klubovna, krb a televize

fotbalové hřiště

univerzální hřiště

udírna, ohniště

bazén

ohniště, gril, 

společenská místnost

turistika, cykloturistika

Tel.:  284 682 358

Mobil:  777 153 150

Fax:  284 682 358

www.rekreace-deti.cz

www. ubytovani.net/

rekreaceblanik

Tel.:  724 076 970

firti@seznam.cz

www.bioprodej.cz

Tel.:  732 548 336

martas.riha@seznam.cz

www.hospodakamberk.unas.cz

Tel.:  602 388 381

Fax:  317 843 091

ubytovani@okoloblaniku.cz

www.okoloblaniku.cz

Tel.:  721 935 769

kontaktní osoba: Jiří Janouš

ubytovani@okoloblaniku.cz

www.okoloblaniku.cz

Tel.: 720 560 255

Kontakt: p. Roedl

www.penzionscarlet.cz

6 zděných domků 
(po 6 až 8 pokojích, po 34 lůžkách, 
v každém domku 2 dvoulůžkové 
pokoje s koupelnou, 
pro každé 3 pokoje 
společné sociální zařízení) 

6 chatek 

(v každé 8 lůžek a obývací pokoj, 
menší terasa, vlastní soc. zařízení)

2 apartmány 
(každý pro max. 5 osob)
kuchyňka

vlastní sociální zařízení

10 lůžek
vlastní WC, koupelna

5 pokojů, 
1 pokoj pro handicap. osoby
vlastní kuchyňka; celkem 19 lůžek

vlastní WC na pokojích, sprcha

4 pokoje, 35 lůžek
společné sociální zařízení

zařízení je vhodné pro sportovní 

soustředění či školní výlety

4 pokoje, 10 lůžek
vlastní sprcha, WC

Farma Blaník v Ostrově
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UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ POKOJE, VYBAVENÍ SLUŽBY, VYŽITÍ KONTAKT

Chaloupka pod Blaníkem
Světlá 2
257 06 Louňovice pod Blaníkem

Chata Blaník
257 06 Louňovice pod Blaníkem

Penzion Blaník
257 06 Louňovice pod Blaníkem

Na samotě u lesa
Nespery čp. 26
257 01 Postupice

FARMA BLANÍK

Hotýlek Blaník

Hotýlek Ostrov

Ubytovna

Pod širákem

bazén, vlastní rybník s kapry

kachlová pec, gril, ohniště

společenská místnost 
s biliárem

kachlová kamna + krb

zahradní gril+ohniště

ráj pro houbaře

turistika, cykloturistika

hřiště na volejbal, fotbal

kroket, stolní tenis

společenská místnost 
s kuchyňským koutem
krb

samostatná kuchyňka

WC, koupelna

TV, internet

samostatná kuchyňka

WC, koupelna

TV, internet

v hale společný kuch. kout 

se sezením; v apartmánu 

obýv. pokoj s krbem a kuch. 

koutem

WC, koupelna

v blízkosti voda 
a občerstvení

Tel.: 603 155 215, 603 264 066

chaloupkapodblaníkem 

 @seznam.cz

www.chaloupka.euweb.cz

Tel.:  603 155 215

chaloupkapodblaníkem 

 @seznam.cz

www.chatablanik.euweb.cz

Tel.:  603 155 215

chaloupkapodblaníkem 

 @seznam.cz

www.penzionblanik.euweb.cz

Tel.:  733 608 130

marie.baborova@tiscali.cz

na celé farmě:
možnost dětské postýlky 

či mobilního dětského koutku 

na pokoj

restaurace, vinárna, 

klubovna, krb, bazén, 

hřiště, pračka

půjčovna kol, 

vyjížďky na koních, v kočáře

pískové kolbiště

domácí zvířata, dětský svět, 

Farma-park, ohniště

venkovní akce, školení apod.

7 pokojů, 25 lůžek
WC, sprcha na pokojích

pro firemní akce, oslavy, 

uzavřený dvůr+parkování

4 pokoje, 11 lůžek
sprcha, WC

kuchyň se sporákem

7 pokojů, 24 lůžek
WC, sprcha na pokojích

venkovní bazén se sol. ohříváním

zahradní gril, pískoviště

2 pokoje, 7 lůžek
koupelna, WC

2 apartmá, 5 dvoulůžkových 

pokojů, až 12 přistýlek

pro děti i dospělé

6 dvoulůžkových pokojů 

vč. 1 pro handicapované

až 12 přistýlek 

pro děti i dospělé

1 apartmá pro max. 5 osob 

12 lůžek ve společné místnosti 

místa pod širákem na pozemcích 
farmy mimo turistického dění

Ostrov 1, 257 06 Louňovice pod Blaníkem     Tel.: 602 373 363, farma@farmablanik.cz, www.farmablanik.cz
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Farma Dolejší Mlýn v Kamberku

Ubytovna U blanických rytířů v Kondraci Chaloupka pod Blaníkem ve Světlé
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Vydejte se s námi na cestu krajinou, která je 
protkána legendami o blanických rytířích. Potkáte 
se s nimi při každém šlápnutí do pedálů, proto 
během cesty mějte vždy na paměti, že projíždíte 
územím chráněné krajinné oblasti. 

Trasu můžete zahájit například v obci Kondrac, 
kde v místní ubytovně najdete krom jiného také 
půjčovnu kol a kousek od ní i vyhlášenou restau-

níkem jsou rodištěm světově proslulého barokního 
hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky, na 
náměstí naleznete barokní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie stojící na místě původního román-
ského kostela, informační centrum a muzeum 
zaměřené na nejstarší dějiny Louňovic pod Blaní-
kem umístěné v louňovickém zámku, pod zámkem 
pak Muzeum včelařství Podblanicka a zámeckou 
restauraci. Rozhodnete-li se cestou navštívit také 

Velký Blaník, čeká na vás na vrcholu třicetimetrová 
rozhledna se sto sedmi schody a bufetem posky-
tujícím příjemné občerstvení a dále samozřejmě 
také přírodní rezervace Velký Blaník a naučná stez-
ka S rytířem na Blaník. Poté co opustíte bájnou 
horu Blaník, otevře se vám výhled na Načeradec. 
V Načeradci si můžete prohlédnout městskou 
památkovou zónu v centru obce, románský kos-
tel sv. Petra a Pavla, židovský hřbitov nebo se jen 
občerstvit v místních restauracích.

Alternativně si můžete zkrátit trasu přes 
Lesáky a Karhuli, když pod horou Blaník a před 
sjezdem na Načeradec odbočíte doleva.

Pravonín – Částrovice 
– Vracovice – Kondrac 

V závěrečné části trasy vás čekají obce Pra-
vonín, osada Částrovice s obcí Vracovice a cesta 
zpátky do Kondrace. V Pravoníně vás zejména 
v květnu upoutá dlouhá kaštanová alej, prohléd-
nout si můžete také románskou rotundu sv. Jana 
Křtitele nebo zdejší zámek, ve kterém pobýval 
v roce 1832 skladatel Richard Wagner. Bude-
te-li se chtít občerstvit, navštivte jednu ze dvou 
místních restaurací. Cestou z Pravonína vás če-
ká přírodní památka Částrovické rybníky ležící 
na Částrovickém potoce jihovýchodně od Vraco-
vic. Další možné občerstvení před návratem do 
Kondrace vám poskytne také restaurace ve Vra-
covicích.

raci U Matoušků. Častá odpočívadla na trase jsou 
doplněna ilustrovanými legendami o blanických 
rytířích s příběhy o návštěvách hory, zajímavých 
odměnách za služby rytířům i relativitě času. 

Každoročně v květnu je na Podblanicku zaháje-
na cyklistická sezóna tradiční akcí, Blanickým cyklo-
rytířem, která startuje a končí vždy v jedné z obcí, 
kterou cyklotrasa projíždí. Účastníci jsou po projetí 
celé trasy (plné 32 km nebo zkrácené dětské ver-
ze) a posbírání kontrolních razítek na stanovištích 
pasováni pravým blanickým rytířem na cyklorytíře.

Kondrac – Ostrov – Veliš 

V první části trasy se z Kondrace dostanete 
do malé vesničky Ostrov, ze které budete pokra-
čovat dál do Veliše. Kostel sv. Bartoloměje v Kon-
draci nepřehlédnete, stejně tak by byla škoda 
minout i legendární restauraci U Matoušků (stále 
ještě v Kondraci). O Ostrově se říká, že je odsud 
nejkrásnější výhled na bájnou horu Blaník, může-
te se pokochat kouzelnými meandry řeky Blanice 
či navštvít koňskou farmu Blaník poskytující uby-
tování nebo si zde půjčit kola. Cestou do Veliše 
uvidíte již z dálky kostel sv. Josefa, který je domi-
nantou celé obce. Naproti kostelu je nejen sídlo 
OÚ, ale také oblíbené a příjemné hospůdky.

Veliš – Louňovice pod Blaníkem 
– Velký Blaník – Načeradec 

Další část trasy vás provede přes městys 
Louňovice pod Blaníkem, mezi Malým a Velkým 
Blaníkem až do Načeradce. Louňovice pod Bla-
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alendář
LEDEN

Hasičský ples SDH Kondrac
Hasičský ples SDH Dub
Hasičský ples SDH Louňovice pod Blaníkem
Fotbalový ples  Louňovice pod Blaníkem

Sportovní ples  Veliš

ÚNOR

Dětský karneval  Kondrac

Karneval pro dospělé  Kondrac

Maškarní masopustní průvod 
v maskách spojený se zábavou                Miřetice

Masopustní průvod       Louňovicemi pod Blaníkem

Hasičský ples SDH Tisek - Buková
Vepřové hody  Nespery

Masopustní průvod po obcích  Veliš

Maškarní ples  Veliš

Dětský maškarní karneval  Vracovice

Ples fotbalistů  Vracovice

BŘEZEN

Maškarní rej pro děti a večer
Josefovská maškarní zábava Louňovice p. Blaníkem

Masopustní průvod  Načeradec

Dětský karneval  Načeradec

Maškarní ples v Pravoníně 
(odpoledne pro děti, večer pro dospělé)

Maškarní ples SDH Křížov

DUBEN

Noc s Andersenem  Kondrac

Velikonoční výstava  Kondrac

Stavění májky a lampionový průvod  Kondrac
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kulturních akcí

Velikonoční jarmark        Louňovice pod Blaníkem

Slet čarodějnic  Louňovice pod Blaníkem

Pálení čarodějnic  Miřetice

Slet čarodějnic  Načeradec

Pálení čarodějnic  Ostrov

Vepřové hody  Veliš

Pálení čarodějnic  Veliš, Nespery

KVĚTEN

Májové pálení čarodějnic  Hradiště
Den matek  Kondrac

Den matek  Louňovice pod Blaníkem

Blanický cyklorytíř  trasa vede obcemi
Kondrac, Louňovice pod Blaníkem, 

Načeradec, Ostrov, Pravonín
Veliš, Vracovice

Okrsková hasičská soutěž  Načeradec

Poutní bohoslužba u kapličky  Ostrov

Den matek  Veliš

ČERVEN

Dětský den  Hradiště

Dětský den  Kamberk

Dětský den  Kondrac

Slavnost Božího těla  Kondrac

Turnaj dívčích fotbalových družstev  
 Louňovice pod Blaníkem

Zakončení školního roku 
na fotbalovém hřišti pro děti  Pravonín

Slavnost Božího těla  Veliš

Dětský den  Veliš

Oslava dne dětí  Vracovice

kk



ŘÍJEN

Výlov rybníku  Kondrac 
Myslivecká svatohubertská slavnost  Křížov

Jezdecké závody, Hubertova jízda 
Louňovice pod Blaníkem

Výlovy rybníků  Veliš, Nespery

LISTOPAD

Vánoční jarmark  Kondrac

Lampionový průvod na sv. Martina  Miřetice
Výlovy rybníků  Veliš, Nespery

PROSINEC

Rozsvěcení vánočního stromku 
s hudebním doprovodem  Hradiště

Setkání s čerty  Louňovice pod Blaníkem

Vánoční turnaj ve fotbale a stolním tenise
Louňovice pod Blaníkem

Vánoční trhy  Načeradec

Čertovský rej  Načeradec

Mikulášská a rozsvícení vánočního stromku 
Ostrov

24. prosince setkávání sousedů a přátel
Ostrova u rozsvíceného stromku
a zpívání koled s hudebním doprovodem     Ostrov

Mikulášská zábava  Pravonín

Silvestrovský ples se zvěřinovou tombolou    Pravonín

Rozsvěcení vánočního stromu        Veliš, Nespery

Mikulášská besídka pro děti  Veliš

Myslivecký ples  Veliš

Dětský Silvestr  Veliš

Mikulášská besídka  Vracovice
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ČERVENEC

Kamberská pouť a každé dva (liché) roky 
Setkání rodáků a přátel Kamberka  Kamberk
Ochotnické divadelní představení  Kamberk
Neckyáda  Louňovice pod Blaníkem
Keltský pohár – fotbalový zápas, 
večer zábava  Louňovice pod Blaníkem
Pohádkový les  Miřetice 
Myslivecká soutěž pro děti 
Na lovecké stezce Načeradec

Country festiválek Křížovský šťovík  Křížov

Taneční zábavy na přírodním parketě na Ostrůžku   Ostrov
Jezdecké závody  Ostrov
Dětské rybářské závody  Nespery
Pouťová zábava  Vracovice

SRPEN

S Rádiem Blaník na Blaník  Kondrac

Rybářské závody  Kondrac
Dětský den a pouťová zábava     Louňovice pod Blaníkem
Soutěž v požárním útoku
O pohár starosty obce  Načeradec
Loučení s prázdninami  Načeradec

Taneční zábavy na přírodním parketě 
na Ostrůžku    Ostrov
Zakončení prázdnin pro děti  Pravonín
Dětské rybářské závody  Pravonín

Pouťová zábava  Nespery

ZÁŘÍ

Svatováclavské slavnosti  Louňovice pod Blaníkem
Posvícenská zábava   Veliš

Posezení pro seniory  Nespery
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Kalendář kulturních akcí



Milí návštěvníci,
rádi bychom znali Váš názor na tohoto 

průvodce naším mikroregionem. Pokud 
máte návrhy na doplnění některých in-
formací nebo Vás něco zvláště zaujalo, 
napište nám, prosím, na adresu:

Blaník - svazek obcí, J. Žižky 16
257 06 Louňovice pod Blaníkem

eliskasvejdova@mikroregionblanik.cz

BLANÍK - svazek obcí
malebný kraj Podblanicka
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NačeradecKamberk

Vracovice Miřetice

Kondrac

Hradiště

Veliš
Ostrov

Louňovice
pod Blaníkem

Načeradec

Pravonín
Informační 
brožura mikroregionu 
Blaník - svazek obcí 
byla vydaná 
za finanční podpory 
Středočeského kraje.

RokRok  ObecObec    Přehled ocenění 
v soutěži Vesnice roku

2004 Kondrac Fulínova cena
  Pravonín Modrá stuha

2005
 Pravonín Zlatá stuha

  Kondrac Bílá stuha
  Kondrac  Modrá stuha
  Kondrac Ocenění Rady kraje 
2006   za kvalitu web. stránek
  Miřetice   Cena hejtmana Středočeského kraje 

za rozvoj sportu a tělovýchovy
  Kondrac Zlatá stuha
  Kondrac  2. místo v celorepublikovém kole 

za Zlatou stuhu
2007 Veliš  Zelená stuha
   Ocenění za přínos pro rozvoj 
  Kamberk  cestovního ruchu 
   a vzornou prezentaci obce
  Kamberk Oranžová stuha
  Kamberk 4. místo v celorepublikovém 
2008   kole v Oranžové stuze
  Miřetice  Diplom za činnost mládeže
  Ostrov Cena naděje pro živý venkov
2011 Louňovice p. B. Diplom za společenský život
  Ostrov Diplom za pospolitost obce



NA NAUČNÉ 
STEZCE 

„S RYTÍŘEM 
NA BLANÍK“
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bájná hora 
Blaník 

a její okolí

• ÚVODNÍ ZASTAVENÍ

• VZNIK BLANÍKU 
 (BLANÍK, BLANICKÁ BRÁZDA)
• BLANIČTÍ RYTÍŘI (LEGENDA)
• LESY A ROSTLINSTVO NA BLANÍKU

•  ROZHLEDNA A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI NA BLANÍKU

• HISTORIE BLANÍKU

• HISTORIE OSÍDLENÍ BLANÍKU

• OBRATLOVCI

• ZÁKLADNÍ KÁMEN

 NA STAVBU NÁRODNÍHO DIVADLA

• LESNICTVÍ

• HOUBY

• BEZOBRATLÍ

• POTOK BRODEC

• GEOLOGIE PODBLANICKA 
  (SAMOSTATNÁ EXPOZICE 

 VČETNĚ VZORKŮ)
• ÚVODNÍ ZASTAVENÍ
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Kamberk

Vracovice Miřetice

Kondrac

Hradiště

Kamberk

Veliš

Ostrov

Louňovice
pod Blaníkem

Načeradec

PravonínPravonín

Načeradec

Louňovice
pod Blaníkem

Ostrov

Kondrac
Vracovice

Hradiště

Veliš
Miřetice

INFORMAČNÍ 
TURISTICKÉ CENTRUM 

LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

ZÁMEK 1

OTEVÍRACÍ DOBA

úterý – sobota  900 – 1200 
1200 – 1500

 (leden – březen zavřeno)

tel.: 317 862 022
e-mail: infopodbla@atlas.cz

www.lounovicepodblanikem.cz

 
VLAŠIM

ZÁMEK
OTEVÍRACÍ DOBA

 pondělí – pátek  830 – 1200 
 1230 – 1630 (celoročně)

sobota – neděle  900 – 1600 
(od 16. 9. – 30. 4. zavřeno)

tel.: 317 847 207
e-mail: info@vlasimskypark.cz

 www.vlasimskypark.cz
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