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Romantická zřícenina barokní kaple 
sv. Máří Magdalény z roku 1735 při-
pomíná význam Malého Blaníku jako 
poutního místa Podblanicka. V sou-
časné době kaple prochází obnovou.

Muzeum
Louňovice pod Blaníkem
V muzeu na zámku si prohlédnete 
archeologické nálezy z Louňovic pod 
Blaníkem a Blaníků a přenesete se do 
doby, kdy v Louňovicích působil žen-
ský premonstrátský klášter.

Křížovský lom
V lomu se těžila blanická ortorula, kámen, 
z něhož je tvořen i legendární Blaník. Více 
o geologii a přírodě bývalého lomu se dozvíte 
díky informačním tabulím. Využít můžete při-
pravené ohniště. O zajímavou lokalitu se stará 
Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Po stopách blanických rytířů
Okružní cyklotrasa dlouhá 32 km vás provede 
kolem Velkého Blaníku, krajinou, která je pro-
tkána legendami a blanických rytířích.
Cyklotrasu si můžete projet každoročně při 
Blanickém cyklorytíři – tradičním jarním 
otvírání cyklosezóny v Kraji blanických rytířů. 
www.cyklorytir.cz

Poutní stezka Blaník–Říp – 1.etapa
První, třicet kilometrů dlouhá etapa Poutní 
cesty Blaník–Říp vede z Louňovic pod Blaní-
kem přes Velký Blaník a Vlašim do Českého 
Šternberka. Kopíruje červenou a z Vlašimi 
modrou turistickou značku.
www.cestaceska.cz

Vyrobil Kraj blanických rytířů, z. s. v roce 2021
grafi ka: Viktor Puci | foto: Vít Švajcr, Jan Hocek, Martin Špoula, Antonín Kříž, Michal Kozel.

Vydání této tiskoviny bylo realizováno s fi nančním přispěním Středočeského kraje.

www.blanik.net

S rytífiem na Blaník

za kouzelným výhledem,
 legendami
 a poznáním

Informační centrum Louňovice pod Blaníkem
Zámek 1, Louňovice pod Blaníkem | t: 732 221 060

Podblanické infocentrum
Zámek 4, Vlašim | t: 317 847 207

Kde se najíst?
Zámecká hospoda v Louňovicích pod Blaníkem: 605 975 891

Hostinec Pod Blaníkem v Louňovicích pod Blaníkem: 731 803 327
Restaurace U Matoušků v Kondraci: 317 843 086
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Mapa naučné stezky
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TAXI Vlašim
t: 602 664 844

Pro návštěvníky Velkého Blaníku 
platí snížená cena 180 Kč za celé 
auto pro odvoz z parkoviště nad 

Louňovicemi na parkoviště 
u Domu přírody Blaníku.

Naučná stezka – zastavení

Úvodní zastavení
Potok Brodec
Bezobratlí na Velkém Blaníku
Houby blanických lesů
Lesnictví
Základní kámen k Nár. divadlu
Obratlovci
Historie osídlení Blaníku
Rozhledna a další zajímavosti
Blaník v umění
Lesy a rostlinstvo
Blanická pověst
Geologie Blaníku
Úvodní zastavení

směr Kondrac

zdarmazdarma

Legenda

trasa naučné stezky

červená turistická trasa

zelená turistická trasa

žlutá neznačená lesní cesta 
doporučená k návratu

doporučený směr cesty

hranice rezervace

Dům přírody Blaníku

rozhledna

dětská zastavení
naučné stezky

jiné zajímavosti
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Památná hora Velký Blaník je se svými 638 m n. m. nejvyšším vrcholem 
chráněné krajinné oblasti Blaník. V těžkých chvílích naší historie byla symbolem 
naděje na získání svobody a svébytnosti českého národa. Je opředena mnoha 
pověstmi. Podle té nejznámější, zpracované Aloisem Jiráskem ve Starých 
pověstech českých, odpočívá uvnitř hory vojsko, které vyjede na pomoc, až 
bude české zemi nejhůře.

Čtyřkilometrová naučná stezka vás dovede od Domu přírody Blaníku přes 
vrchol Velkého Blaníku s rozhlednou na placené parkoviště nad Louňovicemi 
pod Blaníkem. K cestě zpět můžete využít taxi službu nebo lesní cestu po úbočí 
hory. Stezka je vybavena infopanely a hravými zastaveními pro děti. Cestou 
si prohlédnete Slepičí skálu, z níž byl vylomen jeden ze základních kamenů 
Národního divadla v Praze nebo se vyfotíte s kamennou hlavou rytíře.

Legendární Velký Blaník Naučná stezka S rytířem na Blaník

Vrcholu Velkého Blaníku dominuje dřevěná 29,5 metru vysoká rozhledna ve 
tvaru husitské hlásky. Postavena byla v roce 1941 na místě zchátralé vyhlídkové 
věže z konce 19. století.
Z rozhledny si můžete prohlédnout Podblanicko z ptačí perspektivy. V dálce 
můžete, při dobré viditelnosti, spatřit vrcholy Šumavy, rozhlednu na Vysoké 
u Kutné Hory nebo vysílač Cukrák.

otevírací doba
květen–červen: út–ne: 10–17 h | červenec–srpen: út–ne: 10–18 h
září–duben: so–ne, svátky: 10–16 h
t: 731 803 327 | www.lounovicepodblanikem.cz

Přírodu chráněné krajinné 
oblasti Blaník a národního 
geoparku Kraj blanických 
rytířů i slavnou blanickou 
legendu vám představí 
Dům přírody Blaníku na 
úpatí hory poblíž Kondrace. 
Expozici dominuje 3D model 
blanické brázdy, nechybí 
ani hravé prvky pro děti. 
Ve venkovní geologické 
expozici si prohlédnete
21 vzorků hornin získaných 
z okolních lomů.

otevírací doba
duben, říjen: 
so–ne, svátky: 9–17 h
květen–červen, září: 
út– ne: 9–18 h
červenec–srpen: 
po–ne: 9–18 h
listopad–březen: 
so–ne, svátky: 9–16 h, 
24. –26. 12. zavřeno

t: 731 538 008
www.dumprirody.cz/blanik

Rozhledna Velký Blaník

Dům přírody 
Blaníku


