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VÝLETNÍ TRASA 
„ZA PRČICKÝM ŠKRPÁLEM“

Navštivte město Sedlec-Prčice, 
cílové místo známého pochodu 
Praha-Prčice, kde si můžete mimo 
jiné prohlédnout i pivovar, muzeum 
a hradní restauraci Vítek z Prčice. 
Trasa ze Sedlčan do Sedlce-Prčice 
nabízí další turistické cíle, a to kří-
žovou cestu z obce Jesenice, techni-
ckou památku – stoka u Nedrahovic, 
zříceninu hradu Zvěřinec a hospůd-
ku Za pecí ve Veletíně.  Nedaleko 
vesnické památkové zóny Ounuz 
stojí stará poštovna dovezená z vr-
cholu Sněžky. Nové síly naberete 
v Sport relax centru Moninec nebo 
v létě se osvěžíte v přírodním 
koupališti Pilský rybník. Budete-li 
projíždět krajinou kolem Sedlece-
Prčice, rozhodně nepřehlédněte 
Středisko družicových spojů. 

Doporučované lokality jsou vzdálené 
nejvýše 25 km od Sedlčan. 

                Vyberte si svůj turistický cíl 
dle trasy pochodu Praha – Prčice! 
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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-

VÝLETNÍ TRASA „ZA PRČICKÝM ŠKRPÁLEM“

Město Sedlec-Prčice a pivovar Vítek z Prčice
Pivovar Vítek z Prčice leží v malém městě Sedlec-Prčice. Vaří poctivé nefil-
trované kvasnicové pivo. Nápoje jsou vyráběny klasicky, jednotlivě a jsou 
vařeny bez barviv a koncentrátů. I tento pivovar umožňuje prohlídku         
s průvodcem, kterou si můžete zarezervovat dopředu.

Stoka u Nedrahovic
Stoka slouží k odvádění přeby-
tečné vody z Novodvorského 
rybníka do nedrahovického Plu-
žince. Byla vytvořena před více 
než 520 lety. Tok je dlouhý         
2,5 km. V 15. století obec trpěla 
nedostatkem vody, proto se roz-
hodl Vladyka Jan z Nedrahovic 
vybudovat stoku, jejímž cílem 
bude odvádění přebytečné vo-

Zřícenina hradu Zvěřinec
Zřícenina sedí v kopcovité krajině nedaleko od obce Jesenice. Hrad byl 
pravděpodobně založen ve 14. století. Detaily o jeho přesném vzniku a zá-
niku bohužel nejsou známé. Legendy praví, že se v těchto místech zdržo-
val mistr Jan Hus. Trávíval zde prázdniny i spisovatel Karel Hynek Mácha.   
K zřícenině vede naučná stezka z osady Zadní Boudy. Podél stezky se na-
chází několik menhirů, které stejně jako torzo strážní věže vyzařují pozi-
tivní energii. Jste-li milovníky mystična, s výletem na zříceninu neuděláte 
chybu. Zřícenina je přístupná kdykoliv během roku.

Hospůdka Za pecí 
v obci  Veletín
V horní části osady Veletín stojí 
malebná hospůdka. Bývá čas-
tou zastávkou turistů nebo vy-
čerpaných cyklistů, v zimě sem 
rádi zavítají běžkaři. Majitel hos-
půdky Za pecí pořádá několikrát 
do roka zajímavé koncerty. 

Vesnická památková zóna Ounuz
Osada Ounuz se nachází u obce Cunkov nedaleko Javorové skály a byla 
vyhlášena vesnickou památkovou zónou, neboť jsou zde zachované pů-
vodní roubené stavby lidové architektury. Kolem osady se nalézají záhad-
né Čertovy kameny. Procházka vískou skutečně stojí za to a nezáleží na 
ročním období a je jedno, jakým směrem půjdete. Všude vás čekají nád-
herné výhledy do zvlněné krajiny. Vesnička je také známa jako kulisa k na-
táčení filmu Pyšná princezna.

Stará poštovna
Na Javorovou skálu nedaleko 
obce Sedlec-Prčice byla přesu-
nuta nejstarší česká poštovna, 
která mnoho let stávala na vr-
cholku Sněžky. Tomáš Trnka se 
svým týmem rozebrali poštov-
nu na Sněžce kousek po kousku, 
poté všechny trámy převezli ne-
daleko od Monince, kde byly  

Křížová cesta u Jesenice
Stezka spojuje obec Jesenice s nedalekým vrchem Kalvárie. Cesta byla      
v roce 2004 po dlouhých opravách dokončena. Poničené kříže byly oše-
třeny, některé dokonce zhotoveny nové. Křížová cesta má nezvyklých     
17 křížů. Stezka vás seznámí s bohatou historií kostela Nejsvětější Trojice  

dy z rybníka v Nových Dvorech do svého rybníka Plužince a odtud do Ne-
drahovic. Tímto pamětihodným činem se zapsal do dějin obce.

v obci. Vychází z obce po vedlej-
ší silnici, ze které se později 
odklání vozovou cestou vstříc 
Kalvárii. Není sice značená, ale 
zdolat cestu není nijak náročné. 
Na úbočí Kalvárie je umístěno 
pár laviček, ze kterých můžete 
spatřit výhled na okolí s příjem-
nou atmosférou.

pečlivě znovu sestaveny, opětně smontovány a poštovna zde znovu plní 
svoji funkci. Od Monince je poštovna vzdálená pouhých 2,3 km. Pěšky 
nebo na kole můžete vyjet lanovkou a vydat se směrem na Ounuz a na 
kemp Javorová skála. Poštovna i na svém novém místě nabídne turistům 
občerstvení a poštovní služby. Otevřeno je každý den.

Javorová skála
Javorová skála se nachází 4 km od obce Sedlec-Prčice a 6,5 od 
obce Jistebnice. Se svou výškou 723 metrů nad mořem se považuje 
za nejvyšší vrchol Středočeské pahorkatiny. Terén a vzrostlý les však 
zamezují dalekému výhledu na krajinu ze skály. K vrcholku skály se dosta-
nete po trase zelené značky vedoucí z Jistebnice nebo z osady Cunkov 
anebo po žluté z Nadějkova, kde se napojíte na zelenou na úpatí. 

Ski areál Monínec
Areál nalezneme v srdci České 
Sibiře, nedaleko obce Sedlec – 
Prčice. V zimě je areál ideální pro 
lyžaře i snowboardisty. Sjezdov-
ky dlouhé 1,2 km a 170 m jsou 
od listopadu zasněžovány a udr-
žovány nejmodernější techni-
kou. V letních měsících je Moní-
nec často navštěvován turisty 
pro svou nabídku sportovního 
vyžití jako je cyklistika, turistika, dětské lanové centrum, tubing, horské 
koloběžky, tenis, volejbal, lukostřelba nebo animační programy pro děti. 
Ubytovat se můžete v hotelu, apartmánu či penzionu přímo v areálu 
Monínce.

Pilský rybník
Pilský rybník je vzdálený asi 3 
minuty chůze od areálu Moní-
nec. Nabízí koupání vhodné pro 
malé děti i pokročilé plavce. Ne-
chybí zde ani kiosek, volejba-
lové a nohejbalové hřiště. Bude-
te-li mít opravdu hlad, můžete 
poobědvat v restauraci M2.        
V koupališti zažijete spoustu vy-
užití. Zároveň je situováno v pří-
jemné a klidné krajině. Vlez do rybníka je velmi pozvolný a voda mělká, 
opustíte-li však prvních 10 metrů, budete si moci pořádně zaplavat. Proud 
potoku do rybníka zamezuje zkažení vody v teplejším počasí. Auto mů-
žete nechat na hlavním parkovišti u restaurace M2, vzdáleném 250 metrů 
od koupaliště a vstup je zdarma.

Středisko družicových spojů 
u  Měšetic
Toto středisko v nedalekých Mě-
šeticích bylo první středisko 
družicových spojů v tehdejším 
Československu. Bylo vybudo-
váno poblíž Sedlce-Prčice hlav-
ně proto, že údolí okolo kopce 
dobře chrání před rušivými sig-
nály z podzemních zdrojů. Od 
samého začátku bylo hlavní fun-
kcí střediska zajišťování mezinárodních televizních přenosů, telefonních 
spojů a přenosů dat. Veřejnosti je sice středisko nepřístupné, ale velké 
parabolické antény jsou přesto viditelné z daleka. 
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