VÝLETNÍ TRASA
„PO STOPÁCH
SIDONIE NÁDHERNÉ“
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Za návštěvu jistě stojí pomník na
památku sestřelených amerických
letců u Hradišťka, hřbitov s hrobkou Mladotů v Kosově Hoře či synagoga a židovský hřbitov tamtéž.
Pro dětské návštěvníky doporučujeme modelářský domek a dopravní hřiště ve Štětkovicích. Ve Vrchotových Janovicích můžete navštívit zámek s anglickým parkem
a rodinným hřbitůvkem. Prohlédněte si pomník padlým během
1. světové války a pomník obětem
koncentračního tábora zahraničních vězňů a poté pokračujte po
naučné stezce „Po stopách Sidonie
Nádherné“.
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Doporučované lokality jsou vzdálené
nejvýše 15 km od Sedlčan.
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Tábor,
České Budějovice

Vyberte si svůj turistický cíl
cestou k zámku Vrchotovy Janovice!

VÝLETNÍ TRASA „PO STOPÁCH SIDONIE NÁDHERNÉ“
19. století světoznámý architekt Jan Kotěra. Novodobá historie zámku je
spojena s rodem Mladotů ze Solopisk, který zámek vlastnil od roku 1837
až do vyvlastnění v roce 1948. V roce 1992 byl rodině zámek vrácen a baronu J. N. Mladotovi bylo uděleno čestné občanství města Sedlčany. Rytířský sál v zámku lze navštívit v době konání slavnostních akcí, jako jsou
koncerty vážné hudby a dále jsou zde pořádány svatby.

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 Sedlčanech se objevuje v roce 1294 a dokumentuje, že Sedlčany byly významným 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.

Hradišťko
– pomník na památku sestřelených amerických letců
Nedaleko Sedlčan byla v dubnu
válečného roku 1945 sestřelena
dvě vojenská letadla. Trosky prvního z nich dopadly do lesa mezi
obcemi Sestrouň, Zberaz a Pojezdec. Skokem z letadla se zachránili pouze tři členové posádky, jež však nedlouho poté
zajala a popravila jednotka SS. Letci druhého letounu byli zajati u Plzně
příslušníky německé Luftwaffe. Přežít se podařilo pouze veliteli posádky
a jednomu vojákovi, jemuž se zdařil útěk ze zajetí. Velikou zásluhu na jeho
přežití měl železničář Pařízek a další obyvatelé, jež jej skrývali až do konce
války. Při šedesátém výročí od
konce druhé světové války
v květnu roku 2005 navštívili Sedlčany i hradišťský památník
američtí piloti včetně synovce
jednoho z válečných letců.
Červený Hrádek
Nynější podobu zámku Červený
Hrádek u Sedlčan vtiskl na konci

Kosova Hora
První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1272, kdy zde byla pány z Landštejna založena
tvrz. Kolem ní se poměrně rychle rozrůstala hornická osada
a později zemědělské městečko.
Za rozkvětem stál i fakt, že došlo
k povolení nastěhování Židů.
Židovská obec, mírně oddělená
od zbytku vesnice, tu založila synagogu a judaistickou školu. Během šestnáctého století Kosova Hora vzkvétala, ovšem další rozvoj zabrzdily dva velké požáry v století sedmnáctém a osmnáctém, jež kompletně
zdevastovaly celou obec. Od počátku 19. století patřila Kosova Hora
Františku Mladotovi ze Solopisk, jenž dokončil rekonstrukci renesančního
zámku. Na místním hřbitově se nachází hrobka rodiny Mladotů ze Solopisk, která je jedním z vrcholných děl architekta Jana Kotěry.

Modelářský domek
ve Štětkovicích
Realistický model modelářského domečku je vytvořen z cca
220 metrů kolejí, 50 výhybek, 60
světelných návěstidel a 80 pouličních svítidel. Vše je propojeno
1700 metry elektrických obvodů. Celé kolejiště je ovládáno
pomocí řídícího pultu s vyobrazením celé trati. Vlaky jsou ovládány pomocí ručních digitálních ovladačů.
Dopravní hřiště Štětkovice
Na dopravním hřišti si mohou
návštěvníci zapůjčit elektro
džíp, šlapací traktor nebo koloběžku. Nejmladší hosté si tak
mohou reálně vyzkoušet situace, jimž zcela určitě budou jednou čelit za volanty skutečných vozidel. K dispozici jsou také šlapací formule jak pro děti, tak i pro dospělé.
Vrchotovy Janovice
Zámek Vrchotovy Janovice s anglickým parkem byl původně vodní tvrzí.
Poslední majitelka Sidonie Nádherná se velmi věnovala umění, jejími

hosty byli např. malíř Max Švabinský, německý básník R. M. Rilke nebo rakouský žurnalista,
dramatik a básník Karl Kraus.
Zámek jí byl nejprve zabrán v r.
1944 německými jednotkami SS
a po únoru 1948 podruhé, komunistickým režimem. V r. 1949
ilegálně odešla do exilu v Anglii,
kde následujícího roku zemřela.
V roce 1999 byly její ostatky převezeny z Anglie na rodinný hřbitov v janovickém zámeckém parku. Dnes
patří zámek Národnímu muzeu v Praze a jsou v něm umístěny tři stálé
expozice: Rilke, Kraus a Vrchotovvy Janovice, České zvonařství a Společnost v Čechách v 19. století. Současná podoba krajinářského parku kolem
zámku se vyvíjela déle než 200 let. Svou nevelkou plochou (16,5 ha) se řadí spíše k menším zámeckým parkům, avšak i přesto je díky harmonii, která v něm panuje, své kráse a schopnosti zapůsobit a i díky příběhům, jež
ukrývá, jedním z nejobdivovanějších parků v Čechách. V zámeckém areálu je více možností občerstvení.
Pomník padlým
v první světové válce
V průběhu 1. světové války byli
v obci zadržování váleční zajatci,
kteří byli nuceni pracovat na
polnostech a pomáhat hospodářům i s kácením dřeva v okolních lesích. Pomník padlým hrdinů 1. světové války byl odhalen již v roce 1922.
Pomník obětem
koncentračního tábora
Ve Vrchotových Janovicích byla
zřízena jedna z poboček koncentračního tábora Flossenbürg. Byli zde uvězněni převážně zahraniční vězni, většinou
z Francie, aby se nemohli domluvit s místními obyvateli.
Hrob francouzských vězňů a pamětní deska se nachází na hřbitově ve Vrchotových Janovicích. Uvádí se,
že zdejším koncentračním táborem prošlo ke konci války 3000 lidí. V roce
1982 byl odhalen na místě bývalého koncentračního tábora památník na
počest těchto obětí.
Naučná stezka„Po stopách Sidonie Nádherné“
Naučná stezka se sedmi zastaveními propojuje Vrchotovy Janovice a nedaleké Olbramovice, kde je možné využít přípoj na hlavní železniční trati
Praha – České Budějovice. Stezka má zhruba 8 km a je na ní umístěno 7 informačních panelů, které Vás seznámí s rodinou poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice, baronkou Sidonií Nádhernou z Borutína
a jejími přáteli.

