Židovský hřbitov
Hřbitov byl údajně založen roku
1538, doložen je od první poloviny
17. století. V obřadní síni se nachází
expozice věnovaná historii Židů ve
Voticích a okolí. Klíče od hřbitova lze
zapůjčit v Informačním centru na Komenského náměstí.
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Naučná stezka Kolem Votic za poznáním
Značená 8 kilometrů dlouhá trasa vás provede zajímavými místy v okolí Votic. Během devíti zastavení navštívíte poutní kapli
sv. Vojtěcha nebo vilu novináře, spisovatele
a politika Jana Herbena.

Sportovní areál T sport Votice
Víceúčelová sportovní hala v centru města
(tenis, badminton, nohejbal, bowling), doplněná barem Pod lípou.

Porcinkule a Svatováclavské slavnosti
První srpnovou neděli drží Votice tradiční
pouť Porcinkuli. Po mši děti potěší pouťové
atrakce na Komenského náměstí. Vždy
28. září se konají tradiční Svatováclavské
slavnosti, zahájené průvodem svatého
Václava a jeho družiny. Slavnosti pokračují
bohatým programem a jsou ukončeny ohňostrojem.
Votická kopretina a Cyklotulák
Votická kopretina je ucelený soubor cyklotras s centrem ve Voticích. Trasy lze mezi
sebou libovolně kombinovat. Mapa Votické
kopretiny je k dostání v infocentru nebo
v Restauraci U Modré kočky.
Cyklotulák je pohodový cyklovýlet konaný
vždy v květnu nebo v červnu a v září. Na výběr je ze tří tras různé délky a obtížnosti. V cíli
účastníci obdrží titul Cyklotulák a odměnu.

Votice
www.mesto-votice.cz

i

Infocentrum
Komenského náměstí 177, 259 01 Votice
t: +420 317 812 505 | e: infocentrum@votice.cz
www.mkcvotice.cz

Připravili jsme pro vás další informační materiály:

K dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu.
Turistická destinace Kraj blanických rytířů
se z velké části rozkládá
na území národního geoparku Kraj blanických rytířů.
Mýty opředená hora Velký Blaník,
která dala turistické destinaci i geoparku jméno,
se stala jedním z českých národních symbolů,
nejnavštěvovanějším cílem destinace
a zároveň srdcem chráněné krajinné oblasti Blaník.

Vyrobeno v roce 2019 | foto: Martin Špoula, Jana Špačková, Miroslav Brdek | graﬁcká úprava: Viktor Puci

Městský stadion
Běžecký ovál a in-line dráha, skatepark,
workoutové hřiště, fotbalové hřiště s trávou
i umělým povrchem, menší multifunkční
hřiště pro další sporty, dětské hřiště. Hospoda se zahrádkou. Sportoviště je večer
osvětleno.

www.blanik.net

Votice

M

ěsto Votice je se svými 4 500 obyvateli bránou
České Sibiře. Nachází se na pomezí Středočeského
a Jihočeského kraje. Najdete zde zachovalou přírodu
a řadu památek. Město nabízí zázemí pro klidnou rodinnou
dovolenou a společně s okolními atraktivitami je vítaným
turistickým cílem.

Klášter sv. Františka z Assisi

Vyhlídková věž Václavka

Historie votického kláštera sahá do roku 1625, kdy majitel votického panství, hrabě Sezima z Vrtby, získal od papeže i císaře povolení k jeho stavbě.
Nynější podoba objektu pochází z druhé poloviny 18. století. Koncem roku
2015 byl klášter po rozsáhlé rekonstrukci znovuotevřen.
Naleznete zde expozice věnované historii města, františkánského řádu
a kláštera. Prohlédnout si můžete mnišskou celu, mariánskou kapli, stálou
expozici historických kočárků a panenek nebo expozici o kolektivizaci na
Voticku. K návštěvě zve i Vlastivědné muzeum Voticka a Galerie sv. Františka. K posezení vybízí rajský dvůr se slunečními hodinami.

Po zdolání 135 schodů se ocitnete ve vrcholu báně kostela sv. Václava.
Vyhlídka se nachází ve 35 metrech a nabídne vám pohled na město z ptačí
perspektivy. Cestou se v jednotlivých patrech věže seznámíte s fungováním hodinového stroje, zhlédnete stálou expozici místního malíře a graﬁka
Vladislava Kasky, prohlédnete si funkční zvony sv. Václava a sv. Vojtěcha.
Ve věži si můžete zakoupit suvenýry.

Otevírací doba:
| říjen–duben: po–pá:
10–12, 13–16 h
| květen–září: út–ne, svátky: 10–12, 13–17 h
| mimo uvedený čas po dohodě na: 775 683 394
| t: 775 683 394 | e: klášter@votice.cz

Informační centrum ve věži:
| červen, září:
so a ne 12–17 h
| červenec, srpen: út–so 10–12 h, 12:30–17 h
ne
12:30–17 h
| říjen–květen: po tel. dohodě 777 770 693

Nejstarší památkou je původně gotický kostel sv. Václava. První
písemná zmínka pochází z roku 1352, podle průzkumů byl postaven
zřejmě kolem roku 1200. V roce 1731 byl zbarokizován.
Před kostelem si můžete prohlédnout sousoší sv. Václava s blanickými
rytíři od sochaře Čeňka Vosmíka.
Na Komenského náměstí zaujme Mariánské sousoší se sochami
sv. Barbory, Rosalie, Rocha a Sebastiana. Vzniklo v první polovině
18. století. Socha Panny Marie byla k sousoší přidána v roce 1877.
O osm let později byla postavena další dominanta náměstí – kašna.
Budova Staré radnice pochází z roku 1661.
Jako na dlani budete mít Votice z vyhlídky na Polském vrchu. Osamělý
javor klen odsud shlíží na krajinu přes 100 let. Je vysoký 19 m a obvod
jeho kmene měří něco málo přes 2,5 metru.

Motýlárium
Kopie Božího hrobu
Ke stavbě Božího hrobu ve Voticích dala popud sestra hraběte Ferdinanda Františka z Vrtby – hraběnka Marie Františka z Heisensteinu. V roce
1658 vyslala dva františkány z votického kláštera do Jeruzaléma, aby pořídili přesný nákres tamního Božího hrobu. Replika jeruzalémského Božího
hrobu byla vystavěna v letech 1685–88. V roce 1784 kolem vznikl hřbitov.
Kaple Božího hrobu byla čtrnáctým zastavením votické křížové cesty. Tvořily ji ploché kapličky, umístěné na vnitřní straně hřbitovní zdi.

Bývalé zahradnické skleníky v Zámecké ulici proměnila Ochrana fauny ČR
v motýlárium s několika druhy motýlů, typických pro českou krajinu. První
české motýlárium chce upozornit na mizející pestrost krajiny, protože vidět
v přírodě motýla již není zcela samozřejmé.
Součástí motýlária je líheň a několik biotopů, v areálu si můžete prohlédnout také expozici trvale hendikepovaných ptáků.
Otevírací doba:
| duben–červen: po–pá: 9–16 h | so, ne, svátky: 10–16 h
| červenec a srpen: denně: 9–17 h
| t: 603 549 125 |e: info@ochranafauny.cz | www.motylarium.cz

