
Mastník

Sedlecký potok

Kunclův 
mlýn

NS Petrovicko

VÝLETNÍ TRASA 
„K ORLICKÉ PŘEHRADNÍ NÁDRŽI 
KRAJEM KAMENŮ“

Doporučujeme navštívit skanzen 
venkovské architektury na Vy-
sokém Chlumci, projít se křížo-
vou cestou z  Počepic nebo 
u Petrovic, zhlédnout přírodní 
památku Husova kazatelna, 
vylézt na rozhlednu Kuníček       
u Petrovic a na Langovu dřevě-
nou rozhlednu na Onom světě 
u Lašovic.  

Nezapomeňte navštívit Váchův 
špejchar v Drážkově a dále 
Kunclův mlýn u Svatého Jana.

Za mostem v Kamýce nad Vlta-
vou pokračujeme prohlídkou 
zříceniny hradu Vrškamýk. 

Doporučované lokality jsou vzdálené 
nejvýše 25 km od Sedlčan. 

                Vyberte si svůj turistický cíl 
cestou k Orlické přehradní nádrži! 
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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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Vysoký Chlumec
Muzeum vesnických staveb 
středního Povltaví je poboč-
kou příbramského Hornické-
ho muzea. Budováno je od ro-
ku 1999, veřejnosti je pak zpří-
stupněno od r. 2002. Skanzen 
uchovává cenné památky 
zdejší venkovské architektury 
dokládající vývoj staveb od 
poloviny 17. do počátku 20. století.  V současné době si zde můžete 
prohlédnout 15 historických stavení včetně interiérových expozic. 
Každý rok se zde konají různé kulturní pořady, z nichž nejnavště-
vovanější a nejatraktivnější je Den řemesel. Neméně zajímavý je však  
i Folklorní den či oslava Masopustu. 

Křížová cesta Počepice
Křížová cesta vede od kostela svatého Jana křtitele v Počepicích 
kolem 14 kamenných křížů až na vrch Radešín, nacházející se zhruba 
kilometr severozápadně od obce. Kříže byly vystavěny mezi lety 1861 
a 1887, před patnácti lety proběhla jejich rozsáhlá rekonstrukce. 

Křížová cesta Petrovice
Křížová cesta Petrovice je ve-
dena od kapličky svaté Anny  
u Kuníčku ke kapličce v Kuní. 
Je dlouhá 2 km. Vystavěna by-
la až roku 2000 a ve stejném 
roce byla rovněž i vysvěcena. 
Po celé délce jsou mnohá za-
stavení s motivy poslední ces-
ty Ježíše Krista, jež jsou vytesá-
na do žulových kamenů. Autorem je akademický sochař Ivan Kodym. 
Křížová cesta je součástí naučné stezky Petrovicko. 

Rozhledna Kuníček se nachází 
poblíž stejnojmenné vesničky 
na jižním svahu vrchu Hodětín 
nedaleko obce Petrovice. Po-
stavena byla v roce 2003. Jde  
o 60 m vysokou ocelovou tele-
komunikační věž, jejíž součá-
stí je i vyhlídková plošina ve 
výšce 36 metrů. Po zdolání 201 
schodu se vám naskytne nád-
herný výhled na Sedlčansko, 
Příbramsko i Táborsko. 

Tato 15 m dřevěná rozhledna 
byla vystavěna v roce 2001 na 
kopci Hrby na pomezí Středo-

českého a Jihočeského kraje   
v těsné blízkosti turistické cha-
ty Onen svět. Během rekon-
strukce v roce 2006 zde byla 
zřízena výstavní místnost. Ze 
čtyř vyhlídkových pater se 
můžete kochat výhledy na zá-
mek Orlík a Orlickou přehradu, 
Brdy, Šumavu či JE Temelín. Při 
velmi dobré viditelnosti jsou 
pozorovatelné i severní části 
Alp. 

Váchův špejchar v Drážkově
Barokní sýpka, která vznikla 
přestavbou pozdně gotické 
dvoupodlažní tvrze z přelomu 
13. a 14. století byla v roce 
2009 opravena a je zde insta-
lována expozice se zaměře-
ním na život lidí ve Středním 
Povltaví.

Kamýk nad Vltavou 
Kamýk nad Vltavou se nalézá na obou březích Vltavy, které jsou 
vzájemně propojeny 110 m dlouhým mostem. Vodní nádrž Kamýk 
byla postavena jako součást  tzv. Vltavské kaskády v letech 1957 – 
1962.

Vrškamýk
Tato zřícenina gotického královského hradu, jenž založil ve 13. století 
kníže Václav I., se nachází zhruba 1 km od obce Kamýk nad Vltavou na 
návrší, z nějž je nádherný výhled do okolní krajiny. Ne nadarmo je 

Husova kazatelna
Přírodní památka Husova ka-
zatelna byla vyhlášena v roce 
1977. Její celková rozloha čítá 
zhruba 9 hektarů. Nacházejí se 
zde četné skalní bloky či bal-
vanová stáda z místní speci-
fické horniny zvané durbachit 
Čertova břemene. Dominan-
tou oblasti je největší český 
viklan Husova kazatelna, nacházející se 3 km severozápadně od Pe-
trovic u obce Žemličkova Lhota. Žulový viklan je 2,7 metru vysoký       
a na jeho temeni je zhruba půlmetrová prohlubeň, tzv. obětní mísa. 
Dle pověsti zde kázal mistr Jan Hus při svém zastavení v zdejším kraji 
na cestě na Kozí Hrádek. Z dalších balvanů stojí za zmínku Čertův 
kámen, Zkamenělá žába či Pecen chleba. 

proto od roku 1958 kulturní 
památkou České republiky. 
Územím vede cyklotrasa a na-
učná stezka, která poskytuje 
zajímavé informace o této lo-
kalitě. Nedaleko hradu Vrška-
mýk leží malebná dřevěná    
11 m vysoká rozhledna vhod-
ná též pro dětské návštěvníky.

Kunclův mlýn
Kunclův mlýn se nachází na samotě v údolí potoka Brzina, vystavěn 
zde byl ve 20. letech 18. století. Je jediným mlýnem v okolí, jenž má      
i v současné době plně funkční mlýnské kolo, které tu dnes slouží        
k pohonu pily. Nyní je zde ekofarma, jejíž součástí je také útulný 
penzion. 

Rozhledna Kuníček 
u Petrovic

Langova rozhledna 
u Lašovic
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