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Sobota 13. října 2018 

 
Odjezd: v 6:45 z parkoviště na nábřeží u zimního stadionu  

Trasa autobusu: Pardubice – Heřmanův Městec – Čáslav – Zbraslavice – Zruč nad 
Sázavou – Trhový Štěpánov – Vlašim (vystoupí skupina 2) – Kondrac (vystoupí skupiny 
1,3,4) – Louňovice pod Blaníkem – Mladá Vožice (autobus vyčká na skupinu 1) – 
Louňovice pod Blaníkem (přistoupí skupiny 2,3,4) – Vlašim – Zruč nad Sázavou – Čáslav 
– Heřmanův Městec – Pardubice (celkem cca 230 km)  

Odjezd zpět: v 17:45 z Mladé Vožice, v 18:00 z Louňovic pod Blaníkem Návrat do 

Pardubic: mezi 20. a 21. hodinou  

Popisy tras jednotlivých skupin:  

Trasa 1 (délka trasy 23 km, stoupání 843 m, klesání 798 m): Kondrac – po červené 
přes rozcestí Na Výhledu na vrchol Velkého Blaníku (638 m.n.m.; návštěva rozhledny) – 
dále po červené z vrcholu na rozcestí Mezi Blaníky, odtud vystoupáme na vrchol Malého 
Blaníku (580 m.n.m.; zříc. kaple) – po červené přes obce Býkovice – Rejkovice – 
Hrajovice – Kamberk – Bzová – až na zříceninu hradu Šelmberk – odtud po červené 
sejdeme až do Mladé Vožice na náměstí, kde náš výlet končí)  

Trasa 2 (délka trasy 18 km, stoupání 625 m, klesání 621 m): Po vystoupení ve Vlašimi 
u nádraží (možnost zacházky k zámku (+ 0,8 km a zpět)) se dáme vpravo a dojdeme k 
železničnímu přejezdu, kde se napojíme na červenou značku, po které se dáme vlevo - 
po ní vyjdeme z města a přes rozcestí V Jinošově dojdeme do obce Kondrac (od 10:00 

otevřeno farní muzeum, možnost návštěvy) – stále po červené přes rozcestí Na Výhledu 
na vrchol Velkého Blaníku (638 m.n.m.; návštěva rozhledny) – dále po červené z vrcholu 

na parkoviště – odtud po žlutém okruhu (,,žluté psaníčko“) a NS – po 400 m se k nám 
napojí opět červená, po které se dáme vlevo a vystoupáme na vrchol Malého Blaníku 

(580 m.n.m.; zříc. kaple) – sestoupáme z Malého Blaníku, před obcí Býkovice u 
Býkovického rybníka opustíme červenou a dáme se vpravo po NS a žlutém okruhu – 

úbočím Malého Blaníku se vrátíme zpět na červenou značku – po ní se dáme vlevo a 
dojdeme na rozcestí Mezi Blaníky – odtud po zelené vlevo do Louňovic pod Blaníkem, 

kde náš výlet končí. 

(Poznámka – pokud by někdo chtěl navštívit Vlašim a trasa by mu přišla moc dlouhá, je 

možnost vypustit okruh přes Malý Blaník a z rozcestí Mezi Blaníky pokračovat po zelené 
přímo do Louňovic (13 km, stoupání 423 m, klesání 421 m – „trasa 2A“) 

 

 

VVeellkkýý  aa  MMaallýý  
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Trasa 3 (délka trasy 11,5 km, stoupání 509 m, klesání 528 m): Kondrac - po červené 
přes rozcestí Na Výhledu na vrchol Velkého Blaníku (638 m.n.m.; návštěva rozhledny) – 

dále po červené z vrcholu na parkoviště – odtud po žlutém okruhu (,,žluté psaníčko“) a 
NS – po 400 m se k nám napojí opět červená, po které se dáme vlevo a vystoupáme na 
vrchol Malého Blaníku (580 m.n.m.; zříc. kaple) – sestoupáme z Malého Blaníku, před 
obcí Býkovice u Býkovického rybníka opustíme červenou a dáme se vpravo po NS a 

žlutém okruhu – úbočím Malého Blaníku se vrátíme zpět na červenou značku – po ní se 
dáme vlevo a dojdeme na rozcestí Mezi Blaníky – odtud po zelené vlevo do Louňovic 
pod Blaníkem, kde náš výlet končí.  

Trasa 4 (délka trasy 7 km, stoupání 306 m, klesání 326 m): Kondrac – po červené 
přes rozcestí Na Výhledu na vrchol Velkého Blaníku (638 m.n.m.; návštěva rozhledny) – 
dále po červené z vrcholu na rozcestí Mezi Blaníky – odtud po zelené značce do 
Louňovic pod Blaníkem, kde náš výlet končí.  

Občerstvení: v cíli (Mladá Vožice nebo Louňovice pod Blaníkem), po trase nejisté, proto 

si sebou nezapomeňte přibalit dostatečné množství vlastního jídla a pití  

Mapy: zelená edice map KČT č. 41 – Česká Sibiř a Táborsko sever  

Cena:  100 Kč dospělí členové a děti nečlenové, děti členové 50 Kč; 200 Kč 
dospělí nečlenové. 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 
070. Při odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se k autobusu 
zaplatí každý stanovenou cenu v plné výši.  

Trasy připravil, výlet vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko   

(lubos.datko@gmail.com ; 723 366 096 (O2))  

 

Turistické zajímavosti na trasách 

Zámek Vlašim: muzeum Podblanicka, září–říjen otevřeno út – ne 9:00 – 12:00 13:00 – 
16:00; plné vstupné 80 Kč, důchodci 60 Kč, děti a studenti 45 Kč, rodinné vstupné 180 
Kč. V muzeu vizitka č. 390 – zámek Vlašim.  

Farní muzeum Kondrac: v říjnu soboty a neděle od 10:00 do 16:00, plné vstupné 30 Kč, 
děti, studenti a důchodci 15 Kč. Muzeum má vizitku č. 1153.  

Dům přírody Blaníku: (u rozc. Na Výhledu): v říjnu soboty a neděle 9:00 – 17:00, má 
vizitku č. 3107.  

Rozhledna na Velkém Blaníku: říjen–březen otevřeno soboty a neděle od 10:00 do 
16:00; dospělí 20 Kč, děti 10 Kč. Vizitka č. 529.  

Louňovice pod Blaníkem – muzeum kraje a muzeum včelařství otevřeno dle otevírací 
doby IC (na zámku) – 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30. Vizitka č. 530  

Zřícenina Šelmberk: v říjnu soboty a neděle 10:00 – 17:00, vstup do areálu a na hradní 
věž dospělí 20 Kč, děti 10 Kč. Vizitka č. 1017 
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Vlastivědně – poznávací text 

Vlašim – Město se zhruba 12 000 obyvateli leží 20 
km JV od okresního města Benešov a je centrem 
regionu Podblanicko. Městem protéká říčka Blanice. 
Mezi největší pamětihodnosti města patří zámek s 
přilehlým parkem. Původně gotický hrad z roku 1303 
byl v roce 1600 za panování Vostrovců z Kralovic 
přestavěn na renesanční zámek. Nynější podobu 
získal v 19. století, kdy na zámku sídlila knížata z 
Auerspergu. Nyní se na zámku nachází muzeum 
Podblanicka. V roce 1775 byl v údolí říčky Blanice, 
na místě původní bažantnice, založen anglický park. 
V parku se nachází mnoho ozdobných staveb – například Čínský pavilon, socha 
Samsona, nebo tři novogotické brány. Dodnes je park jedním z nejlépe dochovalých 
svého druhu ve střední Evropě.  

Velký Blaník – se svými 638 metry nad mořem je tento vrchol 
nepřehlédnutelnou dominantou zdejší krajiny. Toto bájné 
místo je známé hlavně díky pověsti o blanických rytířích. Jak 
se píše ve Starých pověstech českých: Až bude české zemi 
nejhůř, až bude tísněna cizími vojsky ze čtyř stran, až Praha 
zanikne a vozka zapráská bičem na místě, kde stávala, až 
budou Čechy jen tak velké, že se vejdou na jediný vůz, až se 
rybník u Býkovic po okraj naplní krví, teprve potom se na 
Blaníku zazelená suchý dub, vyschlý pramen vytryskne a rytíři, 
spící v nitru hory, procitnou a v čele s knížetem Václavem 
vyjedou na pomoc. Vrcholu vévodí dřevěná rozhledna ve tvaru 
husitské hlásky z roku 1941. Na vrcholu a jeho okolí je 
zachován původní bukový porost. Z přírodních zajímavostí na 
Velkém Blaníku můžeme jmenovat například ještě Rytířské 
skály, nebo kamenná moře. Z Blaníku pochází také jeden ze základních kamenů 
Národního divadla.  

Malý Blaník - leží 
jihozápadně od Velkého 
Blaníku. Jeho hřebenitý 
skalnatý vrchol se tyčí do 
výšky 564 m.n.m. a od 
svého souseda je 
oddělen úzkým údolím, 
kterým se táhne pruh 
silnice z Louňovic pod 
Blaníkem do Načeradce. 
Vrchol Malého Blaníku je 
pokryt mohutným 
bukovo-smrkovým 
porostem, který neustále 
bojuje o kousek 
životadárného prostoru s kamenitým podložím složeným převážně z tzv. blanické ortoruly 
("žulorula"). Ta se na obou vrších vyskytuje v podobě masivních skal, balvanité sutě a 
kamenných moří, které volně padají k úpatím obou Blaníků. Na vrcholu zřícenina kaple 
sv. Máří Magdaleny postavené v roce 1735. Následkem josefínských reforem byla v roce 
1790 zrušena a začala chátrat. Dnes jsou dochované již pouze obvodové zdi. 
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Louňovice pod Blaníkem 

– městys ležící pod vrcholy 
Blaníků čítá zhruba 800 
obyvatel.  Jeho dominantou 
je zámek. Ve 2. polovině 
16. století vybudoval 
Oldřich Skuhrovský na 
místě bývalého klášterního 
probošství renesanční tvrz s 
nárožními věžemi, k jejíž 
stavbě pravděpodobně 
využil materiálu ze zřícenin 
kláštera. Roku 1652 je tvrz 
připomínána již jako zámek, 
který byl v roce 1675 
barokně upraven a dochoval se do dnešní doby. Od roku 1672 do roku 1924 patřil objekt 
pražskému aricbiskupství, po pozemkové reformě jej získala tělovýchovná jednota Sokol, 
které patří zámek dodnes. V 70. - 80. letech dvacátého století byla objevena renesanční 
sgrafita na jižní fasádě nádvorního křídla (pravděpodobně zachycení starozákonního 
námětu Noemovy archy. Malby byly opětně zabíleny vzhledem k nedostatku prostředků 
na jejich restaurování. V roce 1679 se v Louňovicích narodil významný hudební skladatel 
působící při saském dvoře Jan Dismas Zelenka (zemřel 23.12.1745 v Drážďanech). 
Osobnost Jana Dismase Zelenky připomíná pomníček u kostela.  

 

 

Zřícenina Šelmberk  

Šelmberk (německy 
Schellenberg) je zřícenina 
hradu u obce Běleč, asi dva 
kilometry severovýchodně od 
Mladé Vožice v okrese Tábor. 
Stojí na stejnojmenném 
skalním ostrohu nad údolím 
říčky Blanice v nadmořské 
výšce 480 m. Patří mezi hrady 
bergfritového typu a jeho věž 
je dominantou zříceniny. Od 
roku 1958 je chráněn jako 
kulturní památka ČR. Hradní 
věž slouží v současnosti jako 
rozhledna. 
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