
VÝLETNÍ TRASA 
„KE SLAPSKÉ PŘEHRADNÍ NÁDRŽI 
KRAJEM JAKUBA KRČÍNA“

Doporučujeme zhlédnutí větr-
ného mlýna u Příčov, cyklový-
let kolem rybníka Musíka až 
ke Krčínově tvrzi v Křepenicích 
či procházku po naučné stezce 
v národní přírodní rezervaci 
Drbákov – Albertovy skály.

Dále nabízíme exkurzi do pod-
zemní laboratoře Josef, výstup 
na rozhlednu Veselý vrch u Mo-
krska nebo Drtinovu rozhlednu.

Na kole i pěšky se můžete 
kochat okolními krásami po 
cestě Vymyšlenskou pěšinou.

Své schopnosti si pak můžete 
otestovat v zábavním centru 
TEPfaktor v Chotilsku.                             

Doporučované lokality jsou vzdálené 
nejvýše 25 km od Sedlčan. 

                Vyberte si svůj turistický cíl 
cestou ke Slapské přehradní nádrži!
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vody. Údajně je rybník dílem Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan a založen 
byl nejspíše v 16. století. Musík je známý pro svůj každoroční výlov. Do-
konce se jedná i o jedinečnou ornitologickou lokalitu. Mimo jiné zde byl 
spatřen orel mořský, bekasina otavní či z obojživelníků také kuňka 
obecná. 

dlčanech se objevuje v roce 1294 a dokumentuje, že Sedlčany byly vý-
znamným střediskem statku pánů z Hradce. 
 Za nejcennější stavební památku je považován gotický kostel sv. Martina 
ze 13. a 14. století. Dominantou náměstí T. G. Masaryka je novorenesanční 
radnice z roku 1903, v jejímž přízemí sídlí Regionální informační středisko. 
V horní části náměstí se nachází Morový sloup od Bernarda Spinettiho ze 
začátku 18. století a budova Městského muzea Sedlčany. Moderně 
uspořádaná stálá expozice, zaměřená na sedlčanský region, prezentuje 
mj. osobnosti rybníkáře Jakuba Krčína a hudebního skladatele Josefa 
Suka. Novodobé dějiny symbolizuje sousoší Lidé bez domova od 
Břetislava Bendy na Sukově náměstí, které připomíná tragickou dobu 
vystěhování Sedlčanska za nacistické okupace. 
 Neocenitelnou hodnotou Sedlčanska je krásná rozmanitá krajina, která 
nabízí pro možnosti aktivní rekreace vodní plochu Slapského jezera a více 
než 100 km značených cyklotras.

Osmitisícové město leží ve středním Povltaví asi 60 km 
jižně od Prahy. V minulosti byly Sedlčany ve vlastnictví 
slavných Rožmberků, Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan     
a rodu Lobkowiczů. První určitá písemná zpráva o Se-
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Větrný mlýn u Příčov
Jedná se o zříceninu jednoho     
z nejstarších, největších a nej-
krásnějších mlýnů holandského 
typu v celé Evropě. Kamenné 
torzo stavby se nalézá asi půl 
kilometru severozápadně od 
obce Příčovy. Jeho vznik se da-
tuje do 16. – 17. století. Mlýn byl 
postaven z lomové žuly. Mohut-
né zdivo se tyčí do výšky 10 me-
trů a při zemi má mocnost 1,2 metru. Vnější průměr dosahuje 13,5 metru. 
Jak doba vzniku, tak i doba opuštění není přesně známa. K poboření 
nejpravděpodobněji došlo v polovině 18. století. Volně přístupné ruiny 

Drbákov – Albertovy skály
Proslulá národní přírodní rezer-
vace, která byla založena pod 
názvem Drbákovské tisy, pozdě-
ji ke svému místu připojila sou-
sední oblast Albertovy (původ-
ně Bílé) skály. Celá rezervace za-
ujímá rozlohu 64, 29 ha a spadá 
do katastrálního území obce 
Nalžovice. Nachází se zde na-
učná turistická stezka, která je 
doplněna jedenácti krásnými vyhlídkami na vltavské údolí. Na žádné 
vyhlídce nechybí informační tabule. Rezervace je bohatá na chráněné       
a vzácné rostlinstvo a živočišstvo, a také proto je turisty tolik vyhledávaná 
a oblíbená. Trasa stezky je fyzicky náročná z důvodu častého výškového 
kolísání a prudkosti. Chcete-li absolvovat celý okruh, musíte počítat se 
třemi až pěti hodinami. Můžete si však trasu upravit a navštívit jen dvě či 
jednu vyhlídku. 

Podzemní laboratoř Josef
Podzemní laboratoř Josef je si-
tuována v bývalé zlatonosné 
štole nedaleko obce Čelina         
v bezprostřední blízkosti Slap-
ské přehrady. Od roku 2007 
slouží jako pracoviště Stavební 
fakulty pražského ČVUT ze-
jména pro praktickou výuku 
oborů zaměřených na podzem-
ní stavitelství a výzkumné pro-

jekty, ale zároveň je také zpřístupněna 
veřejnosti. Svým zaměřením je tato 
laboratoř českým i evropským uniká-
tem. Územím vede naučná stezka Zlaté 
psí hory. 

Rozhledna Veselý vrch u Mokrska
Kopec Veselý vrch se nachází ve Střed-
ním Povltaví. Dnešní ocelová rozhledna 
v podobě stožáru je vysoká 42 metrů. 
Ochozu ve výši 25,5 metru dosáhnete 
zdoláním 137 roštových schodů. Z roz-
hledny je výhled na Slapskou přehradu, 
Brdy a zvlněnou krajinu Středního 
Povltaví. Stavba rozhledny zachránila 
kopec od záměru povrchové těžby zla-
ta kyanidovou metodou, která by významně ovlivnila ráz krajiny 
středního Povltaví.

Vymyšlenská pěšina
Trasa naučné stezky Vymyšlenská pěšina v délce 4 km sestupuje stejno-
jmennou přírodní rezervací od rozhledny Veselý vrch kolem vyhlídky se 
sochou Jana Nepomuckého do osady Kobylníky u Slapské přehrady. Oko-
lí se pyšní bohatou faunou i florou. Z informačních panelů podél stezky se 
mimo jiné dozvíte spoustu zajímavých informací kupříkladu o způsobech 
obnovy lesa. Stezka je vedena zpočát-
ku po lesní cestě, následně však po vět-
šinu trasy po úzké asfaltce. Dorazíte-li 
do cílového místa v osadě Kobylníky     
a chcete se vydat zpět, musíte absolvo-
vat stejnou cestu. 

Drtinova rozhledna u Chotilska
Tato 22 metrů vysoká rozhledna, vypí-
nající se na vrcholku kopce Besedná      
v nadmořské výšce 496 metrů, stojí na 
místě původní rozhledny, jež zde byla 
vystavěna již v dobách První republiky 
na počest místního rodáka prof. PhDr. 
Františka Drtiny. Ten na Besednou rád 
chodíval i se svými neméně známými 
přáteli, např. s Aloisem Jiráskem, Juliem 
Zeyerem či Josefem Sukem. 

TEPfaktor Chotilsko
V Chotilsku se nachází jedineč-
né sportovně-zábavní centrum 
pro týmovou zábavu inspirova-
né soutěží Pevnost Boyard. 
Konají se zde firemní akce, ško-
lení, oslavy či programy pro 
rodiny i školy. Můžete zde zažít 
velké dobrodružství, tajemno     
i plno zábavy při zdolávání více 
či méně náročných překážek.  

Krčínova tvrz v Křepenicích
Renesanční vodní tvrz byla vy-
stavěna na žádost českého ryb-
níkáře Jakuba Krčína v neda-
lekých Křepenicích roku 1584    
a sám Krčín v ní pobýval v 90. le-
tech 16. století. Tvrz je známá       
i pod názvy Nový hrádek Krčí-
nov nad Křepenicí či Tvrz Jakuba 
Krčína z Jelčan. Budova má 

větrného mlýna za obcí jsou vy-
hledávaným cílem turistů, kteří 
chtějí blíže poznat nejhezčí mís-
ta na Sedlčansku.  

Rybník Musík u Dublovic
Je to největší rybník na Sedlčan-
sku o rozloze 49 hektarů. Nachá-
zí se mezi Nalžovicemi a Dublo-
vicemi. Pojme až 1,2 milionu m³ 

čtvercový půdorys, v rozích jsou bašty s renesančními štíty, fasády zdobí 
sgrafitové kvádrování. Nyní je  tvrz v soukromém vlastnictví, a proto není 
veřejnosti volně přístupná. V budoucnu je zde však v plánu zřízení 
Krčínova muzea. Stavba je na seznamu kulturních památek České 
republiky. 
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