
  (aneb Tak nám zabili Ferdinanda, paní Műllerová)

      sobota 6. října 2018

Odjezd: v 8:01 hod. (rychlík Rx Zlínský expres) z hlavního nádraží ČD Pardubice do Benešova
(z Přelouče odjezd 8:10, z Kolína 8:26, Praha hl.n. příjezd 9:04), v případě zmeškání či zpoždění
lze využít rovněž rj Leoš Janáček (odj. Pce 8:12, Praha hl.n. příj. 9:07) nebo IC Opava (odj. Pce
8:24, Praha hl.n. příj. 9:18), zde odjezd směr Benešov 9:31, příjezd 10:11

Sraz: v 7:40 v nádražní hale pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi společné skupinové
jízdenky)

Odjezd  zpět: ze  železniční  stanice  Čerčany  směrem  na  Prahu  každou  celou  půlhodinu,
s přestupem v Praze  hl.  n.,  z  Poříčí  n/S  15:32  do  Čerčan,  z  Benešova  15:49,  16:49,  17:49
přímým rychlíkem do Prahy, na nejbližší rychlík do Pardubic (odjezd mezi 16. a 19. hodinou vždy
v :24, :51 a :58). 

Trasy: I. skupina  vystoupí se všemi turisty v železniční stanici Benešov [1] (pravidelný příjezd
10:11), kde se napojí na Č, po níž dojde zámeckým parkem k zámku Konopiště [2] (2 km). Zde
absolvuje některý z prohlídkových okruhů. Poté se občerství a pokračuje spolu se skupinou II.
stále po Č podél Konopišťského potoka a starých trampských osad Měsičním údolím [3] severním
směrem do Poříčí nad Sázavou [4] (+8 km), kde si prohlédne dva románské kostely v jedné obci
(unikát). Poté dojde po Z do Čerčan [5] (+3,5 km), kde se ještě občerství, a poté vyčká příjezdu
vlaku (celkem 14 km). 

II. skupina vystoupí se všemi turisty v železniční stanici Benešov [1] a spolu se skupinou I. dojde
až do Poříčí nad Sázavou [4], kde vyčká příjezdu vlaku (celkem 10 km).

III. skupina vystoupí se všemi turisty v železniční stanici Benešov [1] a spolu se skupinami I. a II.
dojde k zámku Konopiště [2], kde absolvuje některý z prohlídkových okruhů. Poté se občerství,
projde  se kolem Konopišťského  rybníka  a  po  Ž  se  vrátí  se  do  Benešova,  kde  si  prohlédne
centrum města a ještě se občerství a vyčká příjezdu vlaku (celkem 7 km). 

Převýšení: trasa vede zámeckým parkem Konopiště a Měsíčním údolím Konopišťského potoka,
převýšení je však nevýznamné a trasa pohodlná

V případě nepříznivého počasí bude program přiměřeně upraven.

Prohlídkové okruhy na zámku Konopiště:
I. Salóny jižního křídla zámku – 180 Kč, snížené 130 Kč
II. Salóny severního křídla zámku – 180 Kč, snížené 130 Kč
III. Soukromé pokoje rodiny Františka Ferdinanda d´Este – 250 Kč, snížené 180 Kč
IV. Lovecká trasa – 200 Kč, snížené 140 Kč 

Možnosti občerstvení: Benešov, Konopiště, Poříčí n/S, Čerčany jinde nejisté 

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 40 Benešovsko a dolní Posázaví (vydání z roku 2017) 

Jízdné: záleží na počtu zájemců o společnou skupinovou jízdenku. Celkové jízdné za obě cesty
pro jednu osobu by nemělo přesáhnout 250 Kč.

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070.

Trasy připravil, výlet vede a příjemné zážitky přeje všem: David Šebesta
(mobil 776 823 797 Vodafon)

Již v sobotu 13. října 2018 máme další akci, které se mohou opět zúčastnit všichni přátelé pěší
turistiky. Autobusový zájezd s názvem VELKÝ A MALÝ BLANÍK připravil a vede Luboš Ďatko.
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Turisticko-vlastivědný text.

[1] Benešov – město s 16 380 obyvateli, nejstarší zmínky o něm jsou z roku 1219, ale již v 11.
století  byl  osídlen ostroh na Karlově.  Kolem roku 1246 byl  pod Karlovem založen minoritský
klášter. Od roku 1327 je Benešov uváděn jako městečko. Původně raně gotický trojlodní kostel
sv. Mikuláše zůstal jen torzem původních plánů. V roce 1420 vyhořel a byl mnohokrát upravován.
Minoritský klášter  z  13.  století  byl  za  husitských válek  v  roce 1420 pobořen.  Dnes zřícenina
kláštera – je zachován jen zbytek pětibokého kněžiště se dvěma hrotitými okny a zbytky kružeb.
Synagoga z poloviny 19. století byla přeměněna na modlitebnu Církve čs. husitské. Kostel sv.
Anny s bývalou piaristickou kolejí pochází z let 1705-15. V interiéru se nachází madona z 16.
století.  Muzeum Podblanicka seznamuje s historií  města a okolí.  Muzeum umění – současná
česká plastika a malba. Kromě starších objektů je ve městě několik zajímavých staveb z období
předválečné moderny. Starý židovský hřbitov obsahuje již jen několik náhrobních kamenů ze 17.
a 18. století. V budově železniční stanice je zachován Císařský salónek s původní výzdobou. Na
severním okraji Benešova (poblíž osady Tužinka) roste památná lípa malolistá.     
[2]  Konopiště  – v 80.  letech 13.  století založil  nejmocnější  muž království,  biskup  Tobiáš  z
Benešova,  gotickou pevnost  po vzoru francouzských kastelů se 7 okrouhlými věžemi.  V roce
1605 byl připojen parkán a nový palác. V letech 1725-27 byla postavena brána se sochami Marta
a Bellony z dílny M. B. Brauna podle návrhu F. M. Kaňky. V roce 1746 byly sníženy 4 věže do
výše budovy a jedna odstraněna zcela. Úpravy z let 1889-94 podle požadavků následníka trůnu
Františka Ferdinanda d´Este se týkaly hlavně přestavby hradu na pohodlný zámek. Dnes jde o
čtyřkřídlou stavbu o dvou patrech, 5. křídlo dělí nádvoří na 2 části. Dominantu zámku tvoří velká
válcová věž. K severní straně je připojena přízemní budova s muzeem památek svatojiřského
kultu, která nese terasu. Bohatá sochařská výzdoba kolem zámku pochází ze 17. a 18. století. Za
Františka Ferdinanda d´Este byly z okolí zámku odstraněny všechny hospodářské budovy a na
jejich  místě  byl  vybudován  park  o  ploše  229  ha  s  mnoha cizokrajnými  dřevinami  (66  druhů
jehličnanů  a  158  druhů  listnáčů).
Skládá se z částí: U zámku, Růžová
zahrada, Šiberna, V Syrých, Tuškov,
Nad Starou kovárnou a Velká obora.
Zámeckým  parkem  vedou  naučné
stezky – okružní o historii a přírodě
(délka 6,5 km, 12 zastavení) a lesní
(délka 1,5 km, 12 zastavení). Zámek
zaujme  hlavně  svými  loveckými
trofejemi a sbírkou zbraní. U hájovny
je  zakonzervované  torzo  Žižkova
dubu  (obvod  kmene  887  cm).
Severně  od  zámku  se  nachází
Muzeum motocyklů.      
[3]  Měsíční  údolí  –  část
Konopišťského  potoka  zaříznutá  do  granodioritového  podkladu  s romantickými  strmými
skalnatými stráněmi. První trampské osady zde vznikly na počátku 20. století.  
[4] Poříčí nad Sázavou  – obec vznikla v 16. století sloučením 3 středověkých osad – Poříčí,
Koutů a Balkovic. Nejstarší zmínky pocházejí z roku 1351. Nad obcí stojí románský kostel sv.
Petra a Pavla z přelomu 11. a 12. století, obnovený v roce 1677. Zachována půlkruhová apsida a
věž se zdvojenými románskými okénky. V apsidě i lodi  se nacházejí  původní malby. Západní
portál  je  barokní.  U  řeky  se  nachází  románský  kostel  sv.  Havla  z  počátku  12.  století,
zbarokizovaný po roce 1620, upravovaný v roce 1745. Nejcennější částí kostela je krypta pod
kněžištěm,  zaklenutá  křížovou  klenbou  na  4  románských  sloupcích  s  hlavicemi.  Severně
u Spáleného  Brodu se nachází  žulový  balvan  s  pamětní  deskou na památku vítězství  husitů
19.5.1420 nad vojskem českých pánů, které jim chtělo zabránit v cestě na pomoc Praze.   
[5] Čerčany  – letovisko na řece Sázavě a důležitá křižovatka železničních tratí. První zmínka
o obci  pochází  z roku 1356.  Dominantou  obce je  budova sboru Církve čs.  husitské na kopci
(vysvěcena v roce 1952) a u ní kamenný oválný stůl, údajně z doby husitské. Na místním hřbitově
se nachází hrob 7 neznámých obětí železničního transportu vězňů z ledna 1945. Krásné prostředí
lákalo k pobytu řadu významných osobností. U hájovny jižně od Čerčan stojí 6 památných dubů
letních.
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