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Navštivte rozhlednu Drahoušek 
u Osečan, zavítejte do Sukovy 
rodné vesnice Křečovice . 
Prohlédněte si domek, kde Suk    
vyrůstal, hřbitov s památníkem 
a projděte se alejí Josefa Suka. 
Můžete navštívit barokní zámek 
v Radíči dále  podniknout pěší 
tůru údolím potoka Mastníka  
ke zřícenině hradu Kozí Hřbet.
Keltskou historií je opředena 
vesnice Hrazany, procházkou 
se vydáme kolem vyhlídky opata 
Zavorala ke zřícenině hradu 
Ostromeč.  

Doporučované lokality jsou vzdálené 
nejvýše 25 km od Sedlčan. 

                Vyberte si svůj turistický cíl 
k soutoku potoka Mastníka 

a řeky Vltavy.

Sedlecký potok

Rozhledna
Drahoušek



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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Nová a Stará Živohošť
Z obce Stará Živohošť se do 
dnešní doby dochovala jen vel-
mi malá část, jelikož většina sta-
veb byla zaplavena při výstavbě 
přehradní nádrže Slapy. Na pro-
tějším, pravém břehu se rozpro-
stírá obec Nová Živohošť, jež je 
dnes oblíbeným rekreačním 
střediskem. Obě vesnice jsou za-
sazeny do malebné přírody vl-
tavských břehů. 

Rozhledna Drahoušek
Vrch Drahoušek se vypíná asi     
3 km východně od vesnice Ose-
čany na Sedlčansku do výšky 
504 m. n. m. Zdobí ho futuristi-
cky vyhlížející rozhledna vysoká 
48 metrů. Po překonání 168 roš-
tových schodů se ocitnete 32 
metrů vysoko na vyhlídkovém 
ochozu.

Kochat se můžete výhledy na Sedlčansko , Sukův rodný kraj  a na zvlně-
nou krajinu Benešovska. Za dobré viditelnosti lze spatřit mimo jiné i Žiž-
kovský vysílač v Praze, Milešovku nebo Ještěd.

Sukova rodná vesnice
Křečovice
Křečovice – obec severně od Se-
dlčan s rodným domkem skla-
datele Josefa Suka. V domku je 
dnes pamětní expozice 
Obec Křečovice se nachází při-
bližně osm kilometrů severně 
od Sedlčan. První zmínka o obci 
pochází z roku 1352. Dnes zde 
žije okolo 800 obyvatel . Hudeb-
ní skladatel Josef Suk se v r. 1874 v Křečovicích narodil. Vesnici Křečovice 
proslavil také film Vesničko má středisková, který se natáčel ve zdejších 
exteriérech.

Sukova rodná světnice a Alej Josefa  Suka
V aleji můžete vidět pamětní kameny, na nichž jsou vytesány názvy 
hlavních Sukových děl.
Sukovu rodnou světnici si můžete prohlédnout v malebné vesničce Kře-
čovice poblíž  Sedlčan. 
Alej Mistra Josefa Suka byla slav-
nostně vysazena 3. dubna 1938 
při příležitosti 20. výročí vzniku 
Československa. Podél cesty 
alejí jsou kameny, do nichž jsou 
vytesány názvy Sukových nejvý-
znamnějších děl. Na konci aleje 
se nachází mohyla s nápisem 
„Hudba je jako modlitba.“
Rodná světnička Josefa Suka se 
nachází v křečovické základní škole, avšak vstup je zřízen z místního hřbi-
tova, kde se rovněž nachází i Sukův hrob. Ve světnici si můžete prohléd-
nout Sukovy fotografie, čestné diplomy, klavír apod. 

Zámek  Radíč
Zámek Radíč je barokní zámek   
s atmosférou pohody romanti-
ckého venkova. Vznikl přestav-
bou tvrze v 2 pol. 17 století. Po 
prohlídce je možnost občer-
stvení a setrvání v zámeckých 
zahradách
Radíčský zámek pocházející        
z druhé poloviny 17. století je 
nyní, po mnoha letech, kdy byl 
veřejnosti nepřístupný, jednou  
z nejvyhledávanějších památek v okolí. Běžné prohlídkové okruhy jsou 
pro děti zpestřeny možností převléknout se do dobových kostýmů rytířů 
a princezen. Příjemné je pak i posezení v zámecké zahradě, jež umocňuje 

Ostromeč
Hrad tohoto jména stával na 
nejvyšším místě ostrohu nad ús-
tím potoka Mastníku do Vltavy. 
První zpráva o hradu je z roku 
1419, kdy nedaleko odtud došlo 
4. listopadu k první husitské bit-
vě. Nachází se vedle Keltského 
oppida Hrazany. Dnes již zaniklý 
hrad Ostromeč, z nějž se docho-
valo pouze několik terénních re-
liktů, byl vystavěn na přelomu 15. a 16. století severně od osady Hrazany 
na okraji ostrožny nad místy, kde se vlévá potok Mastník do Vltavy. Do 
míst, kde se hrad nacházel, vás zavede žlutá turistická stezka. 

šum kolem protékajícího potoka Mastníka. Zámek Radíč je 
rovněž ideálním místem pro konání svatebních obřadů a dal-
ších akcí, které jsou zaměřeny na nejmenší návštěvníky, ať už 
se jedná o Pohádkové soboty či Dětský den.

Zřícenina hradu Kozí hřbet
Na hrad, který je na skalnatém hřbetu, je možné dojít z Radíče po modré 
turistické asi 5,5 km. Většina cesty vede lesem kolem potoka Mastníku. Ko-
zí Hřbet ze 14 století vděčí za své jméno skalnatému hřebenu nad mean-
drem Mastníku. 
Zřícenina gotického hradu Kozí hřbet, též zvaná Hrádek, se nachází na 
skalnatém hřbetu nad zákrutou potoka Mastníka. Místo je volně přístup-
né a vede k němu modře značená turistická trasa většinou po lesní cestě. 

Vesnice Hrazany
Vysoko nad hladinou Vltavy se vypíná vrch, na kterém si Keltové zbudovali 
rozsáhlé opevněné sídlo – oppidum. Do vesnice vedli čtyři brány. Vědci 
objevili základy obytných domů, kde se našly i různé předměty, ty nás in-
formují, jakým řemeslem se zabývali jejich obyvatelé. Například tkalci, ko-
volijci a nebo šperkaři. 
Hrazany jsou malou osadou, jež je součástí obce Radíč. Víska je spojována 
především s historií kmene Keltů, který zde vybudoval své opevněné síd-
lo, pravděpodobně již ve 2. století před naším letopočtem. Opevnění 
zaniklo během 14. století, do dnešní doby se zachovalo pouze několik 
ruin.  Na kopci nad vsí se nachází menší hotel s restaurací a venkovním 
bazénem. 

Vyhlídka opata Zavorala
Vyhlídka Opata Zavorala patří k těm nejkrásnějším vyhlídkovým místům 
středního Povltaví. Na skalní ostrožně stojí žulový kříž, od kterého je vidět 
na vodní nádrž Slapy v místech soutoku Vltavy a Mastníku. Stezka navazu-
je na naučnou stezku Prof. Františka Drtiny. 
Vyhlídka nesoucí jméno opata Strahovského kláštera z 1. poloviny 20. sto-
letí se nachází nad vltavskými břehy poblíž soutoku Mastníku a Vltavy       
a nabízí nádherné výhledy na okolní krajinu. K vyhlídce se dostanete po 
Naučné stezce Opata Zavorala, jež byla otevřena v roce 2013. 
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