POSÁZAVÍ
Řeku Sázavu a krajinu kolem ní milují vodáci i turisté. Hojně navštěvovanou lokalitou je Posázaví již
od minulého století, kdy se po zdejších cestách procházeli trampové. Není se čemu divit – atraktivitu
překrásné přírody ještě umocňuje velké množství
vzácných památek.
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Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách zalo-

Majestátní kamenný hrad Český Šternberk

Největší keltské oppidum v Čechách se na-

Pokud milujete Ladovy příběhy o kocouru
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žil poustevník a patron české země sv. Prokop.

tyčící se na skalnatém ostrohu nad řekou Sá-

chází na vrchu Hradiště nad Břežanským

Mikešovi, chytré lišce či bubácích a hastr-

zámku Konopiště, spojovaného s arcivévo-

prohlídce
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Jeho život a skutky připomínají nově odkrýva-

zavou je i po více než 770 letech v držení „pánů

údolím a vede jím naučná stezka. Ještě vět-

manech, nemůžete minout kraj, který toho-

dou Františkem Ferdinandem d’Este, se pro-

né nástěnné malby v křížové chodbě kláštera.

ze Sternberga“. Kromě zájmu turistů přitahuje

ší zážitek nabízí virtuální prohlídka oppida

to spisovatele a malíře tolik inspiroval. Na-

jděte rozlehlým zámeckým parkem s med-

Vydejte se také na další tajuplná místa spojená

i pozornost filmařů. Proslavil ho zejména seri-

v 3D prostoru Závist Cave, který najdete

vštivte Památník Josefa Lady a jeho dcery

vědáriem nebo navštivte přilehlé Muzeum

se sv. Prokopem – patronem Posázaví. Navštiv-

ál Arabela nebo pohádka Anděl Páně. Minout

v Regionálním informačním centru Kelt-

Aleny v Hrusicích nebo hvězdárnu v Ond-

motocyklů. V zámeckém putování pokra-

te studánku Vosovku, kde se údajně sv. Prokop

byste neměli ani jeho blízké okolí. Jižní před-

ské oppidum Závist v Dolních Břežanech.

řejově. Zajeďte do nedalekých Mnichovic

čujte na šternberský barokní zámek Jemni-

setkal s knížetem Oldřichem, nebo se projděte

sunutá bašta, tzv. „Hladomorna“, která byla
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se po žluté značce vydejte na protilehlý svah
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kádami. V Českém Šternberku nezapomeňte

v Olivově pivovaře v sousedství dolnobře-

ných stezek, které kraj křižují. S dětmi se vy-

nebo s návštěvou Vojenského technického

ní sbírky moderního skla můžete obdivovat

ochutnat výborné Šternberské koláče.

žanského zámku.

dejte do Dětského ráje na zámek Berchtold.

muzea v Lešanech s rozsáhlou sbírkou historické i soudobé vojenské techniky. V be-

i zručnost sklářských mistrů.

POSÁZAVÍ

1.

nešovském Muzeu umění a designu si prohlédněte českou tvorbu 20. století.

ADRESA
Turistické informační centrum
Středočeské centrály cestovního ruchu
Husova 156/21
Praha 1 – Staré Město

KONTAKT

2.

ŘEKA SÁZAVA

4.

ZŘÍCENINY HRADŮ
NA ŘECE SÁZAVĚ

6.

JÍLOVÉ U PRAHY

8.

ABY SE DĚTI
NENUDILY

10.

KRAJINOU BARONA
RINGHOFFERA

Tel.: +420 222 288 911

@DestinaceStredniCechy

E-mail: info@sccr.cz

@VisitCentralBohemia

POSÁZAVÍ

K jedné z nejatraktivnějších částí vodáky

Hrady Zbořený Kostelec, Zlenice či Stará

Přesvědčte se, jak to bylo doopravdy se zlato-

Vezměte děti do Farmaparku

Soběhrdy

Vydejte se po stejnojmenné naučné stezce

milované řeky patří peřejnaté úseky mezi

Dubá nespojuje jen řeka Sázava, ale také po-

horní pověstí královského města Jílové u Pra-

za zvířátky z celého světa a celou řadou atrakcí.

připomínající významného průmyslníka Fran-

Krhanicemi a Pikovicemi. Adrenalinem je

děbradské války, které zpečetily jejich osud.

hy, a navštivte Regionální muzeum. Odvážněj-

Za adrenalinovým zážitkem zajeďte do Lano-

tiška Ringhoffera, který v 19. století výrazně
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také zdolání každého z nespočtu jezů, které

V létě se ochlaďte v říčních lázních Seno-

ší mohou po vzoru havířů „sfárat“ do podzemí

vého parku Slapy, kde jsou trasy pro odvážné

ovlivnil vývoj krajiny Velkopopovicka a Kame-

hrabská plovárna vybudovaných v prvore-

čtyř přístupných štol – sv. Josefa, sv. Antonína

všech věkových kategorií, vodní aktivity, relax

nicka. Stezka nabízí výhledy na Přírodní park

@Poznavame_Posazavi
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se na řece nacházejí. Užitečné rady získáte
v Bisportu Kácov. Plavbu si zpestřete za-

publikovém stylu. Prohlédněte si také origi-

Paduánského, Halíře a sv. Václava. V poslední

zóna nebo kreativní prostor pro děti nazvaný

Velkopopovicko, exkurzi v Pivovaru Velké Po-

stávkou v kempu Sázavský ostrov v Sáza-

nální skládací ženijní most Bailey Bridge ve

jmenované štole se svezte důlním vláčkem

„Kostičkov“. Lanové centrum a dětské her-

povice, procházku parkem zámku Štiřín nebo

vě. Něco originálního na zub vám nabídnou

Čtyřkolech nebo kostel sv. Klimenta ve Lště-

a prohlédněte si technické zázemí s expo-

ní prvky najdete také ve Fun parku Jesenice

prohlídku kostela s rotundou a židovského

v Bistru&Café Příběh v Týnci nad Sázavou

ní, kde se nacházelo přemyslovské hradiště

zicí vrtací techniky. Pro zdatnější si ve štole

ve Zdiměřicích. Zabavit malé cestovatele mů-

hřbitova v Kostelci u Křížků. Netradiční roz-

nebo v Bistru Ledce. Pokud raději volíte su-

a odkud se otevírá výhled do údolí. Architek-

sv. Václava připravili unikátní Via ferrata – vý-

žete i uprostřed města – třeba ve Stone parku

hledna Mandava se ukrývá ve 12 m vysokém

Projekt „Rozvoj produktu Střední Čechy královské” byl realizován

chou cestu, projděte si Posázavskou stezku

tonický zážitek přinese návštěva kostela sv.

stup s jištěním do největší dobývky. Od štol se

v Benešově. Nejen v létě se děti i dospělí vydo-

památníku k výročí upálení Mistra Jana Husa.

za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky

nabízející nespočet romantických výhledů

Petra a Pavla nebo kostela sv. Havla v Poříčí

vydejte k Žampašskému viaduktu, který je

vádí v jednom z největších aquaparků Aqua-

Poblíž novogotického kamenického zámku se

na řeku. Zpět se vraťte legendárním Posá-

nad Sázavou. V zámečku ve Vysoké Lhotě si

nejvyšším kamenným železničním mostem

palace v Čestlicích. Malým automobilovým

zastavte u hrobky Ringhofferů. K návštěvě zve
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zavským pacifikem, který zajistí nezapome-

prohlédněte Juráškovo sedlo z pohádky Tři

u nás. Celé zlatohorní území prozkoumej-

závodníkům uděláte radost návštěvou Ret-

také nedaleký zámecký park Průhonice za-

obce Dolní Břežany, archiv Regionálního muzea Jílové u Prahy,

nutelný zážitek.

oříšky pro Popelku.

te i z ptačí perspektivy, z vrcholku rozhledny

roautomuzea ve Strnadicích.

psaný na seznam světového dědictví UNESCO.
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