Louňovice pod Blaníkem
Zámek 1
t: 732 221 060
www.lounovicepodblanikem.cz

Zámek a park Zruč nad Sázavou – první dochovaná písemná zmínka o Zruči
nad Sázavou pochází z roku 1328. Původní dřevěnou tvrz časem nahradila
kamenná stavba, která se později přeměnila z hradu na zámek. Do jeho historie se zapsalo několik významných rodů – mocní a výbojní Kolowratové,
Kalenicové, jejichž rodový erb tvoří, městský znak, Löwenthalové, kteří zřídili
první zámecký park, a především Schebkové, kteří provedli přestavbu zručského zámku do dnešní podoby – architektonický klenot pozdního romantismu.
S historií zámeckého parku vás seznámí dvoukilometrová Naučná stezka zručským zámeckým parkem a pro děti je v sezóně v zámeckém příkopu připravena Zábavně naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat.

Zámek a park Vlašim

Kolowratská věž ve středověku sloužila jako hláska hradní stráže i jako skladiště zbraní a nyní slouží turistům. Naleznete zde expozici středověkých zbraní
a z koruny dvacetimetrové věže můžete zhlédnout celý zámecký areál.
Rozhledna Babka – dřevěná rozhledna s kovovými prvky se nachází asi 2 km
severně od Zruče nad Sázavou. Kromě vyhlídky vám informace o tom, co
v okolí vidíte, sdělí klikotoč. K rozhledně vás z města dovede naučná stezka.
Zručský kuličkový areál se nachází v ulici 5. května 401 a slouží pro hry s barevnými hliněnkami pro děti i dospělé. V blízkosti najdete i velké dětské hřiště,
víceúčelové hřiště a dětské dopravní hřiště s půjčovnou šlapacích autíček.
In-line dráha vinoucí se kolem řeky Sázavy v délce 3,8 km je vhodná pro cyklisty, in-line bruslaře, pěší a v zimě i pro běžkaře.

Vlaěim – ParaZOO

Zámek a park Zruč nad Sázavou

Votice

Boží hrob na františkánském hřbitově – věrnou kopii Božího hrobu v Jeruzalémě nechala vystavět v letech 1685 – 1688 sestra hraběte Františka
Ferdinanda z Vrtby – Marie Františka a naleznete ho v Klášterní ulici ve Voticích. Významné sakrální památky města Votice si můžete prohlédnout při
procházce tzv. Vrtbovským okruhem.
Motýlárium Votice – originální expozice motýlů České republiky vznikla v areálu Ochrany fauny ČR ve Voticích rekonstrukcí starých zahradnických skleníků. Ve dvou biotopech zde v létě návštěvníci mohou vidět kolem 16 druhů
našich motýlů. Nachází se zde i expozice našich volně žijících živočichů a pro
děti jsou zde připraveny hrací prvky.
Židovský hřbitov Votice – nejstarší dochované náhrobky jsou barokní a pocházejí z první čtvrtiny 18. století. Ve zrekonstruované budově obřadní síně je
umístěna stálá expozice s názvem Židé a židovské památky na Voticku.

rytířů a legendě o blanických
rytířích. Geologická expozice
přibližuje geologickou historii oblasti a dětem jsou věnovány vnitřní i venkovní hravé
prvky a kvízy. Na Dům přírody Blaníku navazuje naučná
stezka S rytířem na Blaník,
která vede přes vrchol Velkého Blaníku do Louňovic
pod Blaníkem.

(B4)

Technické památky
Další zajímavá místa v regionu

Klášter sv. Františka z Assisi – jeho historie sahá až do roku 1625 a naleznete
zde interaktivní expozici Jankow 1645 a expozice Ze života františkánů, Historie františkánského kláštera ve Voticích, stálou expozici historických kočárků,
panenek, dětských hraček a knížek nebo Vlastivědné muzeum. Navštívit můžete také Galerii sv. Františka se sakrálním uměním.

Muzeum vodáctví v Čechách – unikátní muzeum v Čechách a možná i v Evropě je umístěno v areálu Zručského dvora jen pár kroků od zámku. Je zde
připravena interaktivní prohlídka historických i nejmodernějších lodí a kajaků,
model řeky s bezpečným a nebezpečným jezem, laminovací dílna nebo historické vodácké tábořiště. Součástí expozice je promítání historických ﬁlmů
o vodáctví.
Muzeum Od verpánku k Baťovi vás seznámí s obuvnickou tradicí ve Zruči nad
Sázavou, kde v roce 1939 vystavěla ﬁrma Baťa obuvnickou továrnu.
Království panenek a medvídků – rozsáhlá expozice porcelánových, papírových, látkových i celuloidových panenek, kočárků a medvídků.
Expozice Příběh řeky Sázavy – v budově středověkého špýcharu v areálu
zručského zámku najdete netradiční expozici o řece Sázavě a jejích lidech. Své
příběhy spjaté s řekou Sázavou vám vypráví devět postav z minulosti (vorař,
pradlena, ledař, hamerník…). Na závěr prohlídky zhlédnete krátký originální
kreslený ﬁlm.

Muzeum kolektivizace se nachází v západním křídle Kláštera sv. Františka z Assisi a připomíná temné období poloviny minulého století v Československu
a s ním spojenou kolektivizaci zemědělství. Jedna z místností autenticky navozuje atmosféru 50. let – prostor, kde byli sedláci vyslýcháni.
Kostel sv. Václava a rozhledna Václavka – vyhlídka se nachází ve 35 metrech ve vrcholu báně kostela sv. Václava. Ve věži jsou vystavena díla místního
malíře a graﬁka Vladislava Kasky a můžete si prohlédnout zvony sv. Václava
a sv. Vojtěcha.

Přírodní památka V Olších (B5) – přírodě blízkou olšinu s bohatým podrostem bledule jarní nalezneme nedaleko Miličína.
Jinošovské lomy (E4) – k opuštěným lomům, kde se těžil krystalický vápenec,
se dostanete po siln ici z Vlašimi na Kondrac a dále po lesní cestě. Informační
tabule vám představí zpracování vápence a obojživelníky, kteří zde žijí v tůních.
Ekocentrum Čapí hnízdo (B4) – je součástí rekreačního areálu Farma Čapí
hnízdo nabízejícího ubytování, gastronomii, wellness a další vyžití. V ekocentru vás naučná stezka provede různými biotopy a expozicemi hospodářských,
exotických i volně žijících živočichů.
Farma-park Blaník (D4) – nachází se v areálu Farmy Blaník v Ostrově a najdete zde na 30 atrakcí pro děti, výběhy s domácími zvířaty i handicapované
volně žijící živočichy a vyzkoušet si můžete Blanický desetiboj.

Hrad Ledeč nad Sázavou (H3) – původně gotický hrad z poloviny 13. století
můžete navštívit v rámci dvou prohlídkových okruhů a speciální prohlídky
věnované dětem. Zhlédnete hradní prostory, muzeum řemesel a vystoupáte
na hradní věž.
Státní zámek Konopiště (C2) zámek založil nedaleko svého rodového sídla
Benešova kolem roku 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova. V roce 1887 koupil zámek s celým panstvím od Lobkoviců František
Ferdinand d´Este, od roku 1896 následník císařského trůnu. Arcivévoda dal
zámek přestavět v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský
park. Na ploše bývalé barokní zahrady založil Růžovou zahradu se skleníky
a do zámku umístil své rozsáhlé sbírky. Zámeckým parkem vás provedou tři
naučné stezky.

Zámky a zámecké parky

Muzea a expozice

Zámek a park Vrchotovy Janovice (A4) – původně kamenná gotická tvrz pánů
z Janovic, chráněná
vodním příkopem, se
postupně proměnila
v renesanční zámek,
který se stal v 17.
a 18. století hlavním
sídlem votické větve
hrabat z Vrtby. K poslední velké přestavbě došlo v polovině
19. století, kdy nabyl
zámek své současné,
novogotické podoby.
Zámek je součástí
Národního muzea se stálými expozicemi Společnost v Čechách 19. století,
Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice a České zvonařství. Současnou podobu zámeckému parku vtiskla poslední šlechtická majitelka zámku – baronka Sidonie
Nádherná z Borutína. Z Olbramovic vás k zámku dovede naučná stezka Po
stopách Sidonie Nádherné.
Zámecký park Odlochovice (C5) – dnešní novorenesanční podobu získal zámek na sklonku 19. století, nejstarší stavbou dochovanou do současnosti je
kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1737. V zámku sídlí Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice. Park je celoročně přístupný a navštívit
můžete zámeckou kavárnu.
Zámecký park Ratměřice (C4) – ratměřický zámek byl zbudován na počátku
18. století a dnešní novorenesanční podobu získal za vlastnictví Chotků, kteří
jej koupili v polovině 19. století a zároveň založili zámecký park. Z té doby se
zachovaly i nejpozoruhodnější stromy tohoto parku – dva sekvojovce obrovské s výškou přes 42 metrů. V zámku se dnes nachází hotel. Zámecký park
a restaurace jsou přístupné veřejnosti.
Hrad Český Šternberk (E2) – původně gotický strážní hrad byl nad řekou Sázavou založen ve 13. století Zdeslavem z Divišova, který přijal přídomek ze
Sternberga. Hrad je v držení tohoto rodu dodnes. Kromě klasické prohlídky
nabízí i komentované vycházky do okolí nebo speciální prohlídkový okruh
pro rodiny s dětmi za doprovodu klíčnice. Na hradě si můžete prohlédnout
unikátní šternberskou kolekci mědirytin z období třicetileté války.

Expozice Kraj tónů Růžkovy Lhotice (F5) – pobočka Muzea Podblanicka
sídlí ve zdejším barokním zámku. Expozice
představuje Podblanicko jako kraj spojený v průběhu 16.–20.
století s mimořádným
počtem osobností české a evropské hudby.
Muzeum Podblanicka
Benešov (C2) sídlí v Secesním domě
na Malém náměstí.
Nabízí expozici o historii Benešova a okolí a historii benešovské vojenské
posádky.
Farní muzeum Kondrac (E4) – farní areál s hospodářským zázemím, márnicí
a románským kostelem sv. Bartoloměje nabízí autentický interiér fary z přelomu 19. a 20. století. V budově je řemeslná dílna s možností výroby svíček,
ručního papíru či tisku obrázků s tematikou svatých.
Expozice Okénko do života našich předků Načeradec (E5) – stálá expozice
vám přiblíží minulost budovy původní radnice, ve které se nachází. V přízemí
naleznete dobovou šatlavu a v další místnosti světnici našich předků se zařízením z přelomu 19. a 20. století.
Muzeum Soutice (F3) – se nachází v budově bývalého kontribučního špýcharu
z 18. století. Expozice S hlavním městem za zády představuje cestu pitné vody
z přehradní nádrže Švihov (Želivka) až do našich domovů. Svůj koutek zde má
spisovatel Vojtěch Zamarovský, který v obci dlouhé roky žil a tvořil a je zde
i pochován.
Venkovské muzeum Kamberk (D5) – sídlí v budově bývalé školy a kampeličky a představuje hmotné i písemné doklady o zdejším venkovském životě za
posledních 200 let. K vidění je selská jizba, školní třída v autentických prostorách staré školy nebo zemědělské stroje.
Muzeum v Trhovém Štěpánově (F3) – stálá expozice muzea představuje
předměty a interiéry ze života našich předků.
Muzeum Louňovice pod Blaníkem (D4) se nachází v budově zámku. Expozice
Národního muzea je věnována nejstarším dějinám Louňovic pod Blaníkem.
Součástí objektu je infocentrum.

Hráz vodní nádrže Švihov
Včelí svět Hulice
(F3) – vodárenská nádrž na
řece Želivce slouží jako zdroj
pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast včetně Prahy. Dokončena
byla v roce 1975. Vodní tunel Želivka je jedním z nejdelších tunelů světa
s délkou 51 kilometrů, průměr tunelu je 2,6 metru. Komentované prohlídky
hráze vodní nádrže Švihov zajišťuje návštěvnické středisko Vodní dům.
Naučná stezka Zlatodůl Roudný (D5) – okružní trasa o délce 4,5 km prochází
nejzajímavějšími částmi kdysi nejvýznamnějšího zlatodolu Rakousko-Uherska. Na 15 informačních tabulích se můžete seznámit s historií a fungováním
zlatodolu a na své si přijdou
Naučná stezka Zlatodůl Roudný
i děti, které dětskými zastaveními provede permoník
Ruda.
Pivovar Hubertus v Kácově
(F2) – pivovar byl založen
v roce 1457, patří mezi malé
pivovary a navštívit ho můžete formou komentované
exkurze. V budově pivovaru
se nachází vyhlášená hospoda Šalanda, která je společně
s pivem Hubertus držitelem
značky KRAJ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ regionální produkt®.

Návštěvnická střediska
Vodní dům Hulice

Votice – Klášter sv. Františka z Assisi

Dům přírody Blaníku
Krasovice 19
t: 731 538 008
www.dumprirody.cz/blanik
Muzeum Podblanicka Vlašim – sídlí ve vlašimském zámku. Expozice Zámecké
parky a historie zámku vám připomene vybavení vlašimského parku a dějiny
sídla. Sály s expozicí Zrcadlo minulosti ukazují Podblanicko jako působiště řemeslníků, duchovních i následníka trůnu. V dobových salonech najdete expozici Auerspergové. Expozice S přesnou muškou – Tradice lovectví a zbrojařství
vám přiblíží vývoj palných zbraní a dějiny ﬁrmy Sellier & Bellot. Věž nabízí
vyhlídku na město a v podzemí najdete expozici Tajemství sklepení.
Podblanická galerie – nachází se ve Vlašimské zámecké bráně a představuje
výtvarná díla umělců Podblanicka.
Galerie Občanská záložna – v Pláteníkově ulici nabízí tematické výstavy.
ParaZOO – je unikátní
expozicí volně žijících živočichů České republiky.
Uvidíte zde vydry, kočky
divoké, výry, krkavce,
čápy, volavky, dravce,
sovy a řadu dalších zvířat, která byla přijata do
záchranné stanice, ale
pro trvalé následky zranění již nemohou být
vypuštěna zpět do volné
přírody. Součástí zahrady
jsou hravé prvky pro děti
a ekoobchůdek se suvenýry, regionální literaturou a produkty.
Hvězdárna Vlašim – hvězdárnu najdete na jižním okraji Vlašimi, vlevo při silnici na Kondrac a Louňovice pod Blaníkem. Jsou zde pořádány popularizační
přednášky pro veřejnost a za příznivých podmínek pozorování vesmírných
objektů a zvláštních astronomických úkazů dalekohledy.

(G3)

Dům přírody Blaníku

Husův sbor – kostel Církve československé husitské byl postaven v roce 1926.
Z kostelní věže si můžete prohlédnout město Vlašim z výšky.
Kostel sv. Jiljí – Římskokatolický kostel je jednoduchá gotická stavba vystavěná
rodem Trčků z Lípy v letech 1522–1523.
Loreta u Vlašimi – Loretánská poutní kaple byla vystavěna v barokním slohu
v roce 1704. Nachází se na Spáleném vrchu nedaleko vlašimské městské části
Bolinka. Zajímavostí je sedmiřadá lipová alej.
Sportovní areál na Lukách – koupaliště, zimní stadion

Zruč nad Sázavou

Vlašim – Kostel sv. Václava a rozhledna Václavka

Zruč nad Sázavou – expozice Příběh řeky Sázavy

(E3)

Zámek a park Vlašim – zámek stojí na místě původního hradu vystavěného na
ostrohu nad řekou Blanicí na počátku 14. století rodem Janoviců. U zámku je
návštěvníkům přístupný přírodně krajinářský park o rozloze 75 ha. Byl založen
koncem 18. století a proslul parkovou architekturou inspirovanou antikou, gotikou či orientem (tři zámecké brány, Čínský pavilon a Starý hrad). Zámeckým
parkem vás provede naučná stezka se třemi altány a hravými prvky pro děti.

Vydání mapy bylo realizováno s ﬁnančním přispěním
Středočeského kraje.

Zruč nad Sázavou
Zámek 1
t: 327 531 329
www.zamek-zruc.cz
Votice
Komenského nám. 177
t: 317 812 505
www.mesto-votice.cz

i

Vlašim
Zámek 4
t: 317 847 207, 734 362 091
www.vlasimskypark.cz

Vodní dům Hulice (F3) – návštěvnické středisko Evropsky významné lokality Švihov
(Želivka) najdete v blízkosti
hráze vodní nádrže Švihov.
Expozice vás zavede do
vodního mikrosvěta, pod
hladinu vody i na břeh řeky.
Ukáže vám, jak vzniká pitná
voda a vezme vás i na výlet
do historie. V expozici v atriu
můžete vodní toky sami
ovládat pomocí čerpadel,
pump, vodních mlýnků, hrází
a rozvodníků.
Včelí svět Hulice (F3) – interaktivní expozici představující život včelstva naleznete v budově bývalé školy v Hulicích. Projdete se velkým včelím úlem,
prohlédnete si anatomii včely a ve venkovní části uvidíte včelí úly i včelařské
rostliny. Součástí je zážitková dílna, ve které si můžete vyrobit výrobky ze
včelích produktů.
Dům přírody Blaníku (E4) – návštěvnické středisko najdete na úpatí Velkého
Blaníku u Kondrace. Expozice je věnována přírodě geoparku Kraj blanických

www.blanik.net
Brno
Praha

info
turistická oblast a národní geopark

www.blanik.net

Památná místa
Památník Bitvy u Jankova (C4) – Bitva u Jankova byla velkou bitvou evropské
historie, v níž se 6. března
1645 utkala císařská vojska se švédskou armádou.
Bitva skončila porážkou
císařských, a ačkoli trvala
pouhý den, je považována za nejkrvavější bitvu
třicetileté války na našem
území. K památníku bitvy
vás dovede z Jankova naučná stezka.
Památná Kaplířova lípa
Neustupov (C5) – mohutnou památnou lípu
velkolistou
naleznete
v areálu renesančního
zámku v Neustupově. Její
stáří se odhaduje na 600
let a je pojmenována na počest rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic.
Židovský hřbitov Trhový Štěpánov (F3) – se nachází nedaleko železniční
stanice. Jeho historie sahá možná až do 15. století. Sem byly přemístěny náhrobky ze židovského hřbitova v Dolních Kralovicích, zatopených při výstavbě
vodní nádrže Švihov v 70. letech 20. století.

Památník Bitvy u Jankova

Expozice Kraj tónů Růžkovy Lhotice

Šelmberk (D6) – válcovitá věž hradu Šelmberk u Mladé Vožice slouží jako rozhledna. Hrad byl vystavěn v polovině 13. století a dnes v něm sídlí Centrum
historických řemesel, které pořádá řadu akcí a programů pro veřejnost. Kolem hradu vede okružní naučná stezka.
Rozhledna Špulka (D2) se nachází u osady Lbosín u Divišova na vrchu Březňák
a vyhlídková plošina se nachází ve výšce 30 metrů. Ze Lbosína k rozhledně vás
dovede Ptačí naučná stezka.
Rozhledna Kovářka (C5) se nachází na území obce Moraveč – Slapsko u Mladé Vožice. Rozhledu vymyslel a následně zrealizoval místní kovář Ladislav
Dobeš a slouží zároveň jako kovářské muzeum.

Románské kostely na Podblanicku – výjimečná koncentrace románských
kostelů z 12. a 13. století je výpovědí o kolonizaci Podblanicka ve středověku:
Rotunda sv. Jana Křtitele v Pravoníně (E4) – základy rotundy byly položeny
pravděpodovně již ve 12. století. V kostele jsou umístěny dvousetleté varhany mimořádné historické i umělecké hodnoty, většina ostatního vybavení
pochází z 18. století.
Kostel sv. Bartoloměje v Kondraci (D4) – nejstarší románské základy kostela pocházejí ze 12. století. Na stěnách jsou zbytky románských maleb, oltář
a kazatelna pocházejí ze zatopených Dolních Kralovic. Na hřbitově můžete
navštívit márnici se dvěma expozicemi.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neustupově (C5) – byl postaven ve
12. století, jeho dominantou je hranolová kamenná věž. Před vchodem do
areálu kostela stojí kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého z 19. století.
Kostel sv. Havla v Ratměřicích (C4) z 1. čtvrtiny 13. století se nachází na kraji
zámeckého areálu. Před kostelem stojí rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století.
Kostel sv. Václava v Libouni (D4) –
pochází z konce 12. nebo počátku
13. století. V lodi a presbytáři se
zachovalo mnoho vnitřních maleb,
mimo jiné i světic Kateřiny a Barbory. Kostel má úzký vztah k nedaleké hornické osadě Roudný.
Kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci (E5) – v kostele z roku 1120
je uložena vzácná liturgická kniha
zvaná Načeradský misál z konce 13. století.
Městská památková zóna a křížová cesta Načeradec (E5) – historické jádro
Načeradce bylo roku 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Z Načeradce směrem na Holý vrch vede křížová cesta z roku 1738.
Hrádek u Vlašimi (E3) – poutní místo Navštívení Panny Marie Hradecké je
významným poutním místem regionu. Poutě se zde konají první tři červencové neděle.
Kaple Utrpení Páně a křížová cesta u Miličína (B5) – kaple z roku 1748 se
nachází na vrcholu vrchu Kalvárie
u Miličína a vede k ní zrestaurovaná křížová cesta. Skalnatý útvar
Český lev nedaleko vrcholku Kalvárie je spojen s blanickou legendou.
Kostel sv. Bartoloměje v Trhovém
Štěpánově (F3) – nejvýznamnější architektonická památka města
vznikla ve 13. století a svou dnešní
podobu získala ve 2. polovině 14.
století.
Klášter Sázava (E1) – nejstarší mužský klášter v Čechách. Nachází se v místě,
kde se na začátku 11. století v jeskyni nad řekou Sázavou usadil poustevník
jménem Prokop. Klášter si můžete prohlédnout s průvodcem, zahrada je volně přístupná.
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Chráněná krajinná oblast Blaník (D4) – důvodem vzniku naší nejmenší chráněné krajinné oblasti byla ochrana harmonické, vyvážené krajiny Středních
Čech, jejíž ústřední dominantou je zalesněný masiv Velkého a Malého Blaníku. Na jejich vrcholcích se zachovaly původní bučiny, dnes chráněné jako
přírodní rezervace. V nivě řeky Blanice se uchovala společenstva nivních luk
a vrbových křovin. Vzácná květena se vyskytuje na rašelinných a podmáčených loukách.
Přírodní park Džbány-Žebrák (B4) – ideálním výchozím místem jsou Olbramovice, odkud vás do přírodního parku zavede turistická značka. Krajině dominuje svými 688 metry nad mořem vrchol Džbány a o zhruba sto metrů nižší
zalesněný vrchol Žebrák. Nejlepší vyhlídka se vám otevře cestou z Kališťských
luk na vrchol Džbány. Území je domovem chráněných druhů rostlin a živočichů. Přírodní rezervace Podhrázský rybník je důležitou zastávkou tažného
vodního ptactva.
Národní přírodní památka Hadce u Želivky (G4) – území není přístupné
z důvodu ochrany vodního zdroje.
Přírodní rezervace Velký Blaník s rozhlednou (D4) – chráněné území tvoří
lesní komplex na vrcholu Velkého Blaníku a Slepičí skály.
Lesy mají zachovalou
přirozenou skladbu
s převahou buku
a četnými skalními
výchozy. Velký Blaník
je hojně navštěvovaný také díky pověsti
o blanických rytířích.
Na jeho vrcholu se
nachází rozhledna ve
tvaru husitské hlásky
z roku 1941.
Přírodní rezervace Malý Blaník (D5) – bukové porosty na jeho vrcholu vedly
k vyhlášení přírodní rezervace. Těsně pod vrcholem se nachází mohutná zřícenina poutní kaple sv. Máří Magdalény z 18. století.
Přírodní rezervace Podlesí (D5) je nejvýznamnější mokřadní lokalitou CHKO
Blaník. Zahrnuje komplex rašelinných a mokřadních luk přiléhajících k Velkému a Malému Býkovickému rybníku.
Přírodní památka Částrovické rybníky (E4) – soustava tří menších rybníků
a mokřadních luk v mělkém údolí Částrovického potoka U Vracovic. Je to
významná mokřadní lokalita s ohroženými a chráněnými druhy rostlin a živočichů.
Přírodní památka Rybník Louňov (D5) – chráněné území v jižní části CHKO
Blaník tvoří vodní a litorální společenstva s výskytem vzácných druhů rostlin
a živočichů.
Přírodní rezervace Štěpánovský potok (F3) – zachovalý ekosystém pstruhového potoka se nachází mezi Trhovým Štěpánovem a Souticemi. Vyskytuje se
zde mihule říční, rak říční nebo střevle potoční.
Přírodní památka Na Ostrově u Nemíže (E3) – předmětem ochrany je jalovec obecný, který zde porůstá v počtu několika desítek jedinců kamenitou
stráň. Na jalovec jsou vázány vzácné druhy hub a hmyzu.

Muzeum včelařství Podblanicka Louňovice pod Blaníkem (D4) – je umístěno v budově č. p. 86 a od jara do září si zde můžete prohlédnout prosklený úl
se živým včelstvem nebo staré úly.
Vojenské technické muzeum Lešany (A1) – sbírku tvoří více než 700 historických tanků, kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický
materiál pocházející z období od roku 1890 až do současnosti.
Muzeum života židovské obce Divišov a židovský hřbitov (D2) – muzeum
se nachází v budově bývalé synagogy z počátku 19. století. Asi 2 km od synagogy, vedle logistického areálu u Měchnova, leží v těsné blízkosti dálnice D1
židovský hřbitov založený v 70. letech 18. století.
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