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Tato Analýza cestovního ruchu na území MAS Voticko byla vypracována za účelem tvorby Strategie 

Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 a slouží jako podklad pro pracovní 

skupinu Cestovní ruch, ustavenou zpracovatelem Strategie – Místní akční skupinou Voticko. 

 

Zpracovatel: Mgr. Jana Špačková, manažerka DMO Kraj blanických rytířů, e: spackova@blanik.net, t: 

601 584 778 

 

Tento dokument analyzuje potenciál cestovního ruchu na území Místní akční skupiny Voticko, stanovuje 

jeho silné a slabé stránky a navrhuje hlavní rozvojová témata, cíle a indikátory pro potřeby regionu.  

Cestovní ruch v České republice je nejen kvůli pandemii covid-19 na zásadní křižovatce. V ekonomicky 

aktivním věku je stále více lidí se zcela odlišnými požadavky, chováním a vnímáním v porovnání 

s předchozími generacemi. Z toho vyplývá, že dosavadní metody a postupy v cestovním ruchu, které se 

dnes obracející především ke generaci, narozené před rokem 1980 (označované jako „generace X” a 

způsoby jeho řízení a marketingové postupy nemohou do budoucna stačit. Zásadním prvkem 

konkurenceschopnosti jednotlivých turistických regionů bude schopnost aktivně využívat v cestovním 

ruchu nové technologie a nové marketingové postupy a především spolupracovat napříč celým spektrem 

aktérů v cestovním ruchu. 
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1. Předpoklady rozvoje cestovního ruchu 

1. 1. Konkurenční výhody regionu 

 

Za konkurenční výhodu regionu lze považovat funkční oblastní organizace destinačního managementu – 

turistickou oblast Kraj blanických rytířů a turistickou oblast Toulava. V rámci Kraje blanických rytířů jde o 

od roku 2008 rozvíjenou spolupráci všech aktérů v cestovním ruchu na Podblanicku – veřejné sféry, 

podnikatelského sektoru, neziskových organizací a aktivních jednotlivců. Dlouhodobým společným cílem 

těchto subjektů je rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. V rámci Toulavy je spolupráce 

rozvíjena od roku 2013. Hlavním cílem strategie destinace Toulava je zařadit ji mezi nejvýznamnější 

turistické regiony v rámci České republiky jako jsou například Český ráj, Šumava, Krkonoše, atd… 

Další konkurenčními výhodami území Voticka je statut CHKO Blaník, vyhlášený na části území, dobrá 

dopravní dostupnost regionu z Prahy, a blízkost významného turistického cíle – Velkého Blaníku jakožto 

symbolu naděje na získání svobody a svébytnosti českého národa, opředeného řadou legend a pověstí.  

1. 2. Dopravní infrastruktura 

 

Region je díky své blízkosti k Praze poměrně snadno dostupný po dálnici D1 a silnici E 55 – pro 

provozování cykloturistiky je možné komunikace označit jako velmi vhodné.  

Parkovací místa a vybavení návaznou infrastrukturou (odpočívadla, WC, odpadkové koše) lze označit 
jako dobré. Parkovací stání pro karavany nejsou k dispozici.  
Do regionu vede železnice. Hustá síť zastávek na koridorové trase Praha – České Budějovice předurčuje 
železnici k většímu využití v rámci domácího cestovního ruchu, zejména ve vazbě na pěší turistiku a 
cykloturistiku. Lokální trať Olbramovice – Sedlčany je atraktivní pro fanoušky železniční historie.  
Díky integraci Voticka do PID (Pražská integrovaná doprava) od června 2020 je zajistěno dobré 
autobusové spojení mezi Voticemi a Vlašimí přes Louňovice pod Blaníkem a Kondrac – i o víkendech a 
svátcích.  
 
1. 3. Výrazné záměry ovlivňující kvalitu rekreace na daném území 

Dálnice D3 Praha – Tábor – České Budějovice – Rakousko 

Dokončení dálničního spojení mezi Prahou a Táborem přes zájmové území ORP Votic s sebou přináší, 

z pohledu rekreačního využití, jisté omezení. Ať již budou vyřešena všechna křížení s cestami pro pěší či 

cyklisty, vždy zůstává psychická (pocitová) bariéra, kterou mimoúrovňově vyřešit nelze. Do plánování 

výletu či vycházky, se totiž místa s dálnicí většinou nezařazují. Dálnice území fragmentuje na menší 

plochy, které v souběhu s modernizací železniční trati působí izolovaně. Velkou změnou si projdou sídla 

Heřmaničky (vedeno na západní straně sídla) a Ješetice jih, kde se schází D3 a rychlostní koridor. 

Dálnice s sebou může přinéstzvýšení návštěvnosti region, neboť se oblast s lepší dopravní dostupností 

stane hlavně pro skupinu výletníků z Prahy dostupnější.  

Modernizace tratě Sudoměřice u Tábora – Votice (IV. rychlostní koridor) 

Trať je vedena z velké části nově a vyžaduje přeložení všech zastávek. Stávající nádraží budou 

demontována a opuštěna, nové zastávky vytvořeny v jednotném duchu vesměs mimo obce tzn. dále 



(kromě Mezna, kde dojde k mírnému posunu k obci). To s sebou nese vytvoření nových nebo přeložení 

stávajících komunikací, ale zřejmě take pěších a cyklostras. Záměr povede k výraznější fragmentaci 

území a bude významnější pohledovou bariérou v krajině než doposud.  

Opuštěné drážní těleso bude využito pro novou cyklostezku s významným potenciálem z pohledu 

turistického ruchu.  

1. 4. Turisté, výletníci, rezidenti a jejich účast na cestovním ruchu 

 

Turista – absolvuje v regionu alespoň jedno přenocování. Výletník – region navštěvuje, ale nepřespává 

v něm. Zahraniční turista – hovoří cizím jazykem. Rezident – místní obyvatel, „konzumující“ cestovní ruch 

v daném regionu.  

Marketingový výzkum z pohledu CR nebyl v regionu realizován, podíl skupin, účastných na cestovním 

ruchu, na území MAS Voticko lze provést relevantním odhadem na základě v roce 2008 realizovaného 

marketingového výzkumu v sousední oblasti Podblanicka. Díky dobré dopravní dostupnosti převažují 

(cca 80 %) jednodenní výletníci nad turisty (cca 20 %). Je to dáno také omezenými ubytovacími 

kapacitami v regionu. Kromě výletníků z blízkého okolí (Benešovsko, Táborsko, Vlašimsko, Sedlčansko) 

tvoří nezanedbatelnou část návštěvníků Pražané.  

Důležitými konzumenty cestovního ruchu jsou místní obyvatelé, kteří zvláště ve dnech volna významně 

navyšují podíl návštěvníků v turistických atraktivitách a ve službách v cestovním ruchu.  

1. 5. Příjezdový cestovní ruch 

 

Kvalifikovaným odhadem lze stanovit, že drtivou většinu (99 %) „konzumentů“ cestovního ruchu 

v regionu tvoří česky hovořící návštěvníci. Cizojazyčně hovořící se rekrutují z příbuzných rezidentů, 

ojediněle jde o turisty, cestující z Prahy do jiného cíle s přestávkou ve Voticích, nebo Holanďany, 

uskutečňující výlety z kempu na Slapech.  

Území má omezený potenciál pro zahraniční návštěvníky. 

Doporučované aktivity pro zahraniční návštěvníky: 

• Zámecký park Ratměřice 

• Zámecký park Vrchotovy Janovice 

• Klášterní areál ve Voticích 

• Židovský hřbitov Votice 

• Bojiště bitvy u Jankova 

 

1. 6. Segmentace cílových skupin 

Tato kapitola stanovuje nejvýznamnější cílové skupiny pro MAS Voticko z pohledu cestovního ruchu a 

dělí je do dvou kategorií dle významu – hlavní nebo doplňková cílová skupina.  

cílová skupina kategorie velikost 
ekonom. 
potenciál udržitelnost dosažitelnost nabídka území 

Turista baťůžkář hlavní střední malý stálá, trvalá 
snadná v 
případě tradice bohatá 

Konzumní s dítětem hlavní nevyčerpatelná velký náročná 
dobrá přes 
média bohatá 



Poznávač hlavní střední/malá malý/sřední 

snadná, pokud 
je co 
nabídnout 

dobrá přes 
média dobrá 

Cykloturista hlavní rostoucí střední/velký dobrá středně obtížná bohatá 

Domorodec s 
příbuznými na 
návštěvě hlavní velká střední stálá, trvalá 

snadná v 
případě tradice bohatá 

Třída na výletě doplňková střední střední stálá/trvalá dobrá průměrná 

Požitkář doplňková malá velký obtížná obtížná malá 

Firma na 
teambuildingu doplňková střední velká stálá/trvalá obtížná malá 

Zamilovaný pár doplňková malá střední/ velký nestabilní obtížná malá 

Organizovaný senior doplňková střední malý snadná snadná bohatá 

Hendikepovaný doplňková malá střední snadná snadná malá 

Dovolenkující 
Holanďan doplňková malá střední 

středně 
obtížná obtížná malá 

Karavanista doplňková malá střední obtížná obtížná nedostatečná 

Sportovec doplňková malá střední dobrá středně obtížná průměrná 

 

1. 7. Vybrané zájmy a potřeby návštěvníků 

 

• Víkendový program pro rodiny s dětmi 

• Geo a eko turistika, venkovská turistika 

• Potenciál Krajiny bitvy u Jankova 

• Potenciál loklality Česká Sibiř – v létě cyklo a pěší turistika, v zimě běžky, ski 

• Potenciál projektu muzea a drezínek ve Střezimíři  

• Potenciál cyklostezky po opuštěném drážním tělese 

• Potenciál prologu Poutní cesty Blaník-Říp od Miličínského lva 

• Potenciál zámku Zvěstov, muzea a zlatodolu Roudný 

 

2. Řízení cestovního ruchu 

2.1. DMO Kraj blanických rytířů a marketingová strategie 

Na většině území MAS Voticko působí v oblasti cestovního ruchu od roku 2018 DMO Kraj blanických 

rytířů – management, zajišťující koordinaci cestovního ruchu na území Vlašimska, Voticka, Zručska a 

Dolnokralovicka. Od října 2019 jde o certifikovanou oblastní turistickou destinaci.  

Hlavním posláním DMO Kraj blanických rytířů je koordinace nabídky cestovního ruchu v destinaci - 

definované a rozvíjené produkty cestovního ruchu, aktivní  B2B spolupráce s partnery na oblastní úrovni, 

Aktualizace informací o nabídce destinace, kultivace potenciálu destinace, aktivní realizace 

marketingových aktivit, jednotný branding, spolupráce na akcích regionálního významu, aktivní využívání 

vhodných marketingových nástrojů, poradenství subjektům v destinaci, podpora vzdělávacích aktivit, 



rozvoje kvality v destinaci, vlastní vzdělávání a rozvoj, sledování efektivity aktivit, sběr doporučených dat 

a aktivní spolupráce s krajskou DMO a Czech Tourismem – národní centrálou cestovního ruchu.  

O aktivitách DMO, kterou koordinuje Kraj blanických rytířů, z. s. Více na www.blanik.net 

Marketingová strategie vychází z potenciálu území. V DMO Kraj blanických rytířů jsou dlouhodobě 

rozvíjeny čtyři hlavní produkty cestovního ruchu: 

Kraj blanických rytířů: Pro vás a vaše poklady 

- kompletní nabídka pro cílovou skupinu rodin s dětmi  

- Společné vstupenky, questingy, web, tiskoviny, geocaching, regionální značka 

Kraj blanických rytířů: Každý Čech na Blaník 

- kompletní nabídka destinace cílové skupině pěší turista 

- web, tiskoviny, naučné stezky a pěší výlety, Poutní cesta Blaník–Říp 

Podzim v Kraji blanických rytířů: Staňte se součástí legendy 

- prodloužení sezony do podzimních měsíců – napříč cílovými skupinami 

- eventy, aktivity, tiskoviny, web, kampaň, questing 

Kraj blanických rytířů: Objevte tajemství pod povrchem 

- geopark – všechny cílové skupiny 

- geocaching, mobilní aplikace s výlety, tiskoviny, eventy, web 

2. 2. Regionální značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ Regionální produkt R© 

Značku uděluje Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s., na 
území MAS Blaník, MAS Posázaví a MAS Voticko.  
Detailní informace včetně prezentace všech certifikovaných produktů jsou na stránkách www.regionalni-

znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru. 

2. 3. Geopark Kraj blanických rytířů 

Geopark Kraj blanických rytířů, certifikovaný v roce 2014, je přírodně, geologicky a historicky cenné 

území v centrální oblasti Čech jižně od Prahy, které se z větší části rozkládá na území okresu 

Benešov ve Středočeském kraji. Koordinátorem činnosti geoparku je základní organizace Českého svazu 

ochránců přírody ve Vlašimi. Některé z aktivit geoparku, související s cestovním ruchem, převzal v roce 

2018 Kraj blanických rytířů, z. s. 

2. 4. DMO Toulava a marketingová strategie 

Toulava je od roku 2018 certifikovanou turistickou oblastí na pomezí jižních a středních Čech. 
Rozprostírá se v širokém okolí města Tábor, které je jejím centrem, od Sedlčanska po Bechyňsko a 
Soběslavsko, od Milevska přes Jistebnicko po Mladovožicko. V rámci MAS Voticko rozvíjí Toulava 
cestovní ruch na území obcí Střezimíř, Červený Újezd a Ješetice. 
Kompletní nabídka destinace je zveřejněná na webu www.toulava.cz 
 
Toulava stanovila pro své území čtyři hlavní pilíře atraktivit, které zavedou návštěvníka do samého srdce 

české krajiny a historie a definují hlavní produktové linie, které jsou v souladu s koncepcí Jihočeského a 

Středočeského kraje: Do srdce historie (památky) Do srdce krajiny (pěší, cyklo, vodácká a běžkařská 

turistika, přírodní zajímavosti, rozhledny) Do srdce lidí a tradic (festivaly, tradice, gastrozážitky, 

regionální produkty) Do srdce dobré nálady (zážitky s dětmi, aktivní zážitky, relax a koupání). 

http://www.blanik.net/
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Bene%C5%A1ov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Bene%C5%A1ov
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_svaz_ochr%C3%A1nc%C5%AF_p%C5%99%C3%ADrody_Vla%C5%A1im
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_svaz_ochr%C3%A1nc%C5%AF_p%C5%99%C3%ADrody_Vla%C5%A1im
http://www.toulava.cz/


V rámci hlavních pilířů stanovila destinace Toulava 3 strategická témata, kterými se bude profilovat:  
Srdce turistiky – hlavní profilací destinace je moderní turistika s důrazem na pěší turistiku. K tomu bude 
přispívat budování moderních (evropských) pěších stezek v návaznosti na služby v cestovním ruchu. 
Téma využívá silnou tradici pěší turistiky v údolí Lužnice a evropskou Stezku Lužnice, potenciál značky 
Sedlce-Prčice, jako mekky pěší turistiky, region Povltaví a ideální přírodní podmínky průmyslově 
nepoznamenané venkovské oblasti. 
Srdce historie – druhým pilířem jsou historické památky a tradice nadregionálního a celorepublikového 
významu.  
Toulání s příběhem – zážitková turistika zaměřená především na gastrozážitky, zážitky pro rodiny s 

dětmi, zážitky pro seniory, aktivní zážitky včetně zimní sezóny. 

Produkty cestovního ruchu 

Území MAS Voticko je v rámci TO Toulava zapojeno do následujících produktů cestovního ruchu 

Srdce turistiky 

• Dálkové trasy: Pro území MAS Voticko je klíčové první strategické téma ve skupině produktů 

cestovního ruchu Srdce turistiky. Dle marketingového a akčního plánu TO Toulava 2020 – 21 se 

počítá na území MAS Voticko s budováním sítě dálkových stezek do Prčice splňující evropské 

standardy kvality a vytvoření jedinečné sítě tras, které budou propojeny se službami v cestovním 

ruchu, ale i cyklostezkami a další nabídkou tak, aby vznikla atraktivita neregionálního významu. 

• Nabídka kratších pěších tras Srdce turistiky pro různé cílové skupiny turistů   

Srdce historie 

• Nabídka památek a atraktivit spojených s historií a turistických zážitků 

Karta Toulavka 

• Slevová zážitková karta turistické oblasti 

Cyklotrasy Toulavy 

• Kompletní nabídka pro cyklisty 

2. 5. Regionální značka TOULAVA Regionální produkt R© 

 

Značku uděluje Toulava, o. p.s., ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s., na území turistické 
destinace Toulava.  
Detailní informace včetně prezentace všech certifikovaných produktů jsou na stránkách 

https://www.regionalni-znacky.cz/toulava/ 

Zapojené subjekty mají možnost využívat prodejní kanál na www.toulava.cz/eshop 

 

2. 6. Další významnější aktéři cestovního ruchu 

Samosprávy ORP Votice 

MKC Votice – provozovatel TIC, Kláštera sv. Františka z Assisi Votice, pořadatel akcí 

Luboš Mudra, U Modré kočky – provozovatel eventů, propagátor tur. ruchu na Voticku, propagátor 

https://www.regionalni-znacky.cz/toulava/


cyklotras Votická kopretina, pořadatel akcí, podnikatel v CR 

Penzion Beako – pořadatel cykloakce, podnikatel v CR 

Železnice Česká Sibiř, z. s. – projekt drezín a využití nádražní budovy ve Střezimíři, zájezdy 

Okrašlovací spolek Miličín – Naučná stezka Čeňka Kraupnera, NS Za historickými objekty Miličína, 

propagátor turistiky České Sibiře 

Klub Českých turistů, Odbor KČT Benešov – údržba značených turistických tras, Pochod Praha–Prčice 

 

3. Atraktivity cestovního ruchu 

Atraktivity cestovnícho ruchu v MAS Voticko vyplývají jednak z přírodních dispozic, jednak z celkového 
kulturně-historického rozvoje regionu. Oblast těží z dojezdové vzdálenosti od Prahy a z okolních TOP 
turistických cílů: Velký Blaník, historické centrum Tábora, Monínec.  
Atraktivity cestovního ruchu v MAS Blaník vyplývají jednak z přírodních dispozic, jednak z celkového 

kulturně historického rozvoje regionu.  

Krajina je prostá historických schematických úprav, přestože je její malebnost k barokním krajinám často 

přirovnávána. Harmonické střídání lesních a menších zemědělských ploch s různými kulturami, liniová 

vegetace, říční a potoční nivy, malé vodní plochy a poměrně hustá síť cest vypadají zejména při pohledu 

z výšky velmi malebně. V regionu nedošlo, až na drobné výjimky, k pozemkovým úpravám. Řada obcí se 

rozhodla k obnově původních alejí a stromořadí, které obnovuje sama nebo ve spolupráci s Českým 

svazem ochránců přírody Vlašim. 

Nejstarší dějiny území jsou zatím poměrně málo prozkoumány. Zcela zásadní vliv na formování krajiny 

mělo až období středověké vnitřní kolonizace ve 12. století. Tehdy byly položeny základy sídelní 

struktury, která v hlavních rysech v téměř nezměněné podobě existuje dodnes.  

V novověku došlo v případě k jisté vývojové stagnaci území. Období do konce 18. století je spjato 

s budováním šlechtických velkostatků, které určovaly v rozhodující míře podobu zdejší krajiny a sídel. Do 

dnešních dnů se dochovala řada hospodářských objektů vzniklých právě v této době (mlýny, pivovary, 

areály panských dvorů, sýpky atd.). Šlechtické velkostatky se od konce 18. století pokoušely v rámci 

procesu protoindustrializace o zavedení průmyslové výroby v regionu. Většina z těchto pokusů o 

podnikání v režii šlechty však neměla dlouhého trvání, proces industrializace se zastavil a region zůstal až 

do 20. století zcela zemědělský. Postupné zlepšování hospodářské situace v období baroka se ovšem 

odrazilo v bohatém zastoupen barokní architektury v regionu. Právě díky hojným stavebním úpravám 

šlechtických sídel a sakrálních staveb v této dějinné etapě a díky viditelným zásahům do krajiny, které 

vyplývaly z osvícenských reforem habsburského soustátí na přelomu 18. a 19. století (např. úpravy cestní 

sítě či lesního hospodaření) získal region svou dnešní malebnou tvář, která je jednou z jeho 

nejcennějších deviz z hlediska cestovního ruchu. 

Výrazné zásahy do krajiny znamenala ve 2. polovině 20. století kolektivizace zemědělství a snaha o 

vytvoření „socialistického venkova“. Zásadně se projevily na rozložení orné, respektive lesní půdy 

v krajině a v návaznosti na to v menší míře na síti polních a lesních cest.    

Terén mírně zvlněné krajiny je vhodný pro cykloturistiku i pěší turistiku. Krajina je dostatečně pestrá a 

zajímavá s pěknými výhledy, ale pohyb v ní není přespříliš náročný. 

 
Na území MAS chybí turistický TOP cíl v pravém slova smyslu. Potenciál stát se dobudoucna TOP cílem 
mají zvláště tyto stávající, rozvíjející se či plánované atraktivity cestovního ruchu: 



• Klášterní areál Votice 

• Česká Sibiř: léto: kolo, pěší výlety: Cyklostezka po opuštěném drážním tělese Střezimíř – 
Olbramovice s návazností na cyklostezky Votické kopretiny, Miličínský lev, drezína ve Střezimíři, 
zima: ski, běžky 

• Cyklostezka po opuštěném drážním tělese 

• Krajina bitvy u Jankova – bojiště bitvy u Jankova, zámek a park Ratměřice, klášter sv. Františka 
Votice ( s případným muzeem bitvy u Jankova) 

• Zámek Zvěstov s muzem zlatodolu Roudný a zlatodolem Riudný 
 

3. 1. Kulturně-historické atraktivity 
 
Region nemůže nabídnout významné památky, kterými jsou např. památkové městské zóny zapsané v 

seznamu UNESCO (ve Středočeském kraji Kutná Hora). Kulturně-historických památek je v regionu řada, 

většina z nich však lokálního či krajského významu – klášter Votice, zámek Ratměřice).  

Území je ale z hlediska kulturně-historického potenciálu pozoruhodné v mnoha ohledech. Na území se 

odehrávaly příběhy mnoha význačných osob spojených s českými dějinami. Sidonii Nádherné se zalíbil 

zámek ve Vrchotových Janovicích, Jan Herben označil území za Českou Sibiř, Jan Sádlo ze Smilkova byl 

komorníkem a důvěrníkem krále Václav IV. a byl popraven roku 1421, Kašpar Kaplíř ze Sulevic dopadl na 

Staroměstském náměstí stejně, jen o 200 let později… Paměť této krajiny ukrývá vzpomínky na události 

spojené s bitvou u Jankova, s 2. světovou válkou, ale i s řadou méně dramatických událostí, jako jsou 

třeba tábory Jaroslava Foglara na Velkém Mastníku. Mezi další pozoruhodnosti tohoto území patří četné 

zastoupení tvrzí, následně zámků. Síť těchto staveb je natolik hustá, že stojí za přemýšlení, jak tento 

kulturně-historický potenciál zviditelnit i těm, kteří toto území tak detailně neznají a možná ho ještě ani 

nenavštívili.  

3. 1. 1. Hrady, zámky (zámecké parky), tvrze 

 



Na následující mapovém schématu je patrné, jak četné je zastoupení zámků a zámečků v ORP Votice. 

Větší koncentraci staveb má východní strana řešeného území v okolí Ratměřic, kde je též patrná 

vzájemná provázanost turistickými trasami a naučnými stezkami.  

 

Pokud se k zámkům a zámečkům přidají ještě bývalé tvrze a tvrziště, vznikne následné schéma: 



Zámek Ratměřice 

Klasicistní zámek Ratměřice je obklopen rozsáhlým zámeckým parkem. Nejvýrazněji podobu zámku 

ovlivnily významné rody Chotků (18. století), Kabešů (19. století) a současný majitel, který zde zbudoval 

luxusní hotel a restauraci. Citlivě revitalizovaný zámecký park s nejvyššími sekvojovci v Čechách a 

restaurace jsou přístupné veřejnosti. 

Zámek Vrchotovy Janovice 

Původně gotická tvrz pánů z Janovic se postupně proměnila v renesanční zámek. V polovině 19. nabyl 

své současné, novogotické podoby. Posledním majitelem zámku byla baronka Sidonie Nádherná, 

mecenáška a organizátorka kulturního života. Zámek je součástí Národního muzea a nabízí stálé 

expozice: „Společnost v Čechách 19. století, „Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice“ a „České zvonařství“. 

Kolem zámku se rozprostírá přístupný krajinářský park. 

Zámek Zvěstov 

Panské sídlo z poloviny 14. století prošlo v 16. století přestavbou. Konečnou podobu dostal v 18. století. 

Po zestátnění v roce 1948 byl zdevastovaný. Od roku 2017 je v majetku obce Zvěstov, která ho 

rekonstruuje. Po rekonstrukci zámek aspiruje na kulturní a společenské centru obce a okolí s muzeem 

radiotechniky a nedalekého zlatodolu Roudný. 

Zámek Odlochovice 

Novorenesanční zámek stojí na místě středověké tvrze. Dnes je sídlem Integrovaného centra sociálních 

služeb Odlochovice, které poskytuje péči osobám s mentálním a kombinovaným postižením. V přízemí 

parku se nachází Zámecká kavárna a ubytovací kapacity pro turisty. Dominantou veřejnosti přístupného 

parku je barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1737. Součástí parku jsou umělecké a 

architektonické prvky – sochařská výzdoba u kašny, zahradní altánek a umělá jeskyně.  

Zámek Vojkov 

Zámek byl přestavěn ze starší tvrze. Roku 1945 byl zestátněn a dnes v něm sídlí domov seniorů. Zámek 

ani park nejsou veřejnosti přístupné. 

Zámek Smilkov 

Zámek byl postaven na konci 17. století ze starší tvrze. Před zámkem stojí kaple sv. Anny. Zámek 

obklopuje rozlehlý park, terasovitě upravený jako italská zahrada, který se táhne až k rybníku. V parku je 

pozoruhodný barokní teatron z roku 1750 zdobený alegorickými sousošími od Lazara Widmana 

a Tomáše Hatláka. Teatron představoval unikátní terasovou zahradní kompozici divadelního charakteru. 

Po roce 1945 byl v zámku umístěn domov důchodců. Po revoluci v roce 1989 se stal zámek předmětem 

dlouholetých soudních sporů. Neutěšené budovy a park koupil v roce 2018 nový majitel, který část 

areálu rekonstruuje a v sousedství parku vybudoval moderní soukromou rezidenci. 

Zámek Střezimíř 

Zámek byl postaven kolem roku 1699. Jde o jednopatrovou budovu s pseudorokokovou fasádou se 

slunečními hodinami, obklopenou nevelkým parkem. Park ani zámek nejsou přístupné.  

Zámek Petrovice 

Barokní zámek ze 17. století. Zaniklý, v roce 2019 proběhla jeho demolice.  

 

Zámek Vlčkovice 



V zámek byla přestavěna starší tvrz z pol. 16. stol. Kdy přesně se tak stalo je nejasné, ale počátkem 19. 

stol. již stál. Zámek je stylově nevýrazná stavba s krátkými postranními křídly. Dnes není využíván.  

Zámek Milhostice 

Barokní stavba z 18. Století je dlouhodobě v neutěšeném stavu. V roce 2020 na prodej. 

Tvrz Kouty 

Zřícenina vodní tvrze Kouty ze 14. století je od roku 1965 chráněná jako kulturní památka. Dodnes se 

dochovalo zdivo. V roce 2017 zde bylo realizováno natáčení celovečerního amerického filmu  

Ophelia. Tvrz je volně přístupná.  

Tvrz Martinice 

Tvrz z poloviny 14. století se v roce 1549 uvádí jako pustá. Dochovaly se zbytky zdiva hradby i vnitřní 

zástavby. Tvrz v Martinicích se řadí k nejdůležitějším památkám svého druhu – patří mezi nejstarší tvrze 

v Čechách a uskutečnil se zde první systematický archeologický výzkum feudálního sídla drobné šlechty 

(v letech 1951-54). Tvrz se nachází na soukromém pozemku, majitelé umožnují přístup. 

Tvrz Buchov 

Dnes již pouhé náznaky jednoduché tvrze, která sloužila jako útočiště Buchovským z Buchova. 

Nejslavnějším obdobím byly husitské války, kdy byl Jan Zbyněk z Buchova táborským hejtmanem a 

zemským správcem. V 2. polovině 15. století tvrz zanikla. 

3. 1. 2. Církevní památky 

Potenciál z hlediska cestovního ruchu mají na území MAS Votice především kostely, poutní místa a hojné 

množství drobných sakrálních památek různých typů (křížek, smírčí kameny, kapličky, Boží muka, křížová 

cesta).  

Kostel a klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích   

Klášter sv. Františka z Assisi nechal mezi lety 1627–1629 vybudovat Sezima z Vrtby, tehdejší majitel 

Votického panství. V roce 1629 byl postaven klášterní kostel sv. Františka, o dva roky později byl 

vysvěcen. V křídle kláštera, přilehajícímu ke kostelu je umístěna Galerie sv. Františka – galerie se 

sakrálním uměním. Průhled do kostela je umožněn skrz mříž.  

V klášteře jsou umístěny expozice: Ze života františkánů, Historie františkánského kláštera ve Voticích, 

expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ Kolektivizace na Voticku, Vlastivědné muzeum Voticka 

s geologickou expozicí národního geoparku Kraj blanických rytířů, expozice historických Kočárků a 

panenek. Potenciál pro cestovní ruch má rajský dvůr a plánovaný projekt klášterní Zahrada za zdí.  

Boží hrob ve Voticích 

Kopie Božího hrobu jerizalémského stojí na bývalém františkánském hřbitově. Pochází z let 1685–1688. 

Interiér není přístupný. Kolem starého hřbitova částečně zachovány výklenky křížové cesty (kolem roku 

1700). Křížová cesta čeká na rekonstrukci.  

Kostel sv. Václava ve Voticích 

Kostel sv. Václava je nejstarší votickou památkou. Založen byl na začátku 13. století. Původní gotický 

kostel v roce 1731 vyhořel, dnešní podoba je barokní. V jeho věži je přístupná rozhledna. Václavka s 

infopointem. Průhled do kostela je umožněn skrz mříž.  



Rotunda sv. Václava v Libouni 

Kostel o válcové lodi, s apsidou a hranolovou věží na západě vznikl nejspíše v první čtvrtině 13. století 

jako havířský kostelík. Zajímavostí jsou nástěnné malby, vzniklé kolem roku 1500.  

Kostel Všech Svatých v Olbramovicích 

Románský kostel z 2. poloviny 12. století, obklopený hřbitovem. V průčelí kostela se vypíná Vysoká věž, 

která byla v roce 1884 přestavěna a získala tak klasickou cibulovitou báni. 

Kostel sv. Martina ve Vrchotových Janovicích 

Původně románský kostel z 2. poloviny 12. století, novogoticky přestavěný ve 14. století. Kostel je 

obklopen hřbitovem. 

Kostel sv. Havla v Ratměřicích 

Kostel svatého Havla z počátku 13. století, stojící na nejvyšším místě Ratměřic, vyniká podle historiků 

umění „líbeznou úměrností".  Před kostelem si můžete prohlédnout rokokovou sochu sv. Jana 

Nepomuckého z 2. poloviny 18. století. 

 

Kostel sv. Jana Křtitele v Jankově 

Původně románský kostel pochází z poloviny 13. století.  

Kostel sv. Vavřince v Bedřichovicích 

Románsko-gotický kostel je zajímavý svou zčásti dřevěnou zvonicí a nástěnnou malbou z roku 1764. 

Kostel sv. Petra a Pavla ve Šlapánově 

Kostel z poloviny 13. století byl v roce 1733 barokně přestavěn. Kostel je obklopen hřbitovem a hřbitovní 

zdí s výklenkovou kapličkou.  

Kostel Narození Panny Marie v Miličíně 

Původně gotický kostel ze 14. století. Zajímavostí je oltářním obraz Narození Panny Marie, jehož 

autorem je zřejmě Petr Brandl, představitel vrcholného baroka v Čechách. 

Kostel sv. Havla v Oldřichovci 

Románsko-gotický kostel pochází ze 13. století stojí uprostřed hřbitova. Je zdobený původními gotickými 

okny a uvnitř se nachází barokní oltář s dřevěnými sochami. 

Kostel sv. Šimona a Judy v Arnoštovicích 

Kostel s šindelovou střechou ze 13. století byl postaven v přechodném slohu, který se vyznačuje 

prolínáním vrcholného románského a raně gotického stylu.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neustupově 

Kostel byl postaven ve 12. století. Jeho dominantou je hranolová kamenná věž.  Je místem posledního 

odpočinku těla rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic, sťatého 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v 

Praze. Před vchodem do areálu kostela stojí výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého z konce 

19. století. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Martinicích u Votic 

Raně gotický kostel z 1. poloviny 13. století si do dnešních dnů uchoval podobu po přestavbě koncem 16. 

století. Je obklopen hřbitovem. 



Kostel sv. Matouše v Červeném Újezdě 

Kostel se připomíná roku 1365, je obklopen hřbitovem. 

Kostel sv. Havla ve Střezimíři 

Gotický kostel s původním presbytářem se zajímavým žebrovím klenby a nověji dostavěnou lodí. 

Kaple sv. Vojtěcha u Votic 

Kaple ze 17. století stojí na vrchu Větrov u Votic. Součástí barokního poutního areálu je kaple, kamenný 

stolec, šestiboká kaplička se studánkou a sousoší Kalvárie.  

Kaple sv. Anny ve Smilkově 

Kaple bývala součástí zámeckého areálu. V kapli se nachází malý dřevěný vyřezávaný oltář s andělíčky, 

vyobrazením Svaté rodiny a krucifixem zdobeným slonovinou, který pochází z poloviny 18. století.  

Kaple sv. Vojtěcha ve Střezimíři 

Kaple z roku 1820 s obnoveným iluzivním oltářem. Od kaple je pěkný výhled. 

Kaple Utrpení Páně a křížová cesta na Kalvárii u Miličína 

Poutní barokní kaple stojí na hoře Kalvárii od roku 1749. Vede k ní křížová cesta. 

Husův sbor Votice 
Byl postaven roku 1925 náboženskou obcí církve československé. Velký kříž uvnitř je kopie originálu z 
českobudějovického sboru od sochaře Bílka. 
 

3. 1. 3. Židovské památky 

Židovský hřbitov ve Voticích 

První písemná zmínka o něm pochází z roku 1538. Nejstarší dochované náhrobky jsou barokní, pochází z 

let 1705, 1716 a 1720.  Celkem je zde zaměřeno a zdokumentováno 404 náhrobků. Poslední pohřeb se 

zde konal roku 1962. Na kraji hřbitova stojí márnice. Hřbitov byl restaurován roku 1991. Ve 

zrekonstruované budově obřadní síně je umístěna stálá expozice s názvem Židé a židovské památky na 

Voticku. Přístup možný po domluvě v infocentru. 

Židovský hřbitov v Neustupově 

Hřbitov byl založen ve druhé polovině 17. století a pohřbívalo se zde až do doby krátce před druhou 

světovou válkou. V nedávné době (2002) byla opravena márnice. Na ploše přibližně 2431 metrů 

čtverečních se nachází zhruba 120 náhrobků z doby od konce 17. století. 

3. 1. 4. Lidová architektura 

Lidové stavby 

Významnější soubory roubenné architektury nejsou na území MAS Voticko zastoupeny, dochovaly se 

pouze jednotlivé objekty – např. roubený špýchárek v Čišťovicích nebo památkově chráněná sýpka v 

Černoticích. Stavby jsou převážně v soukroméím vlastnictví, některé z nich ve špatném technickém 

stavu. 

Nejvýznamnější dochované lisové stavby z Voticka si lze prohlédnout ve skanzenech: 

Skanzen Vysoký Chlumec: roubenné stavení z Arnoštovic č. p. 3 (od r. 2003), kolna z Arnoštovic č. p. 3 

(od r. 2005), víceprostorový špýchar z Olbramovic – Městečka č. p. 1 (od r. 2007), roubený dům č. p. 8 z 



Jíví (od r. 2012), polygonální stodola z č. p. 8 z Podolí u Vojkova (od r. 2011), obytné stavení z Řikova č. p. 

12 (od 2020, zatím veřejnosti nepřístupný). 

Skanzen Kouřim: stodola z Durdic (od r. 2012), špýchar z Martinic č. p. 27 (zatím veřejnosti nepřístupný) 

Barokní špýchary 

Barokní špýchar v Olbramovicích byl původně renesanční tvrzí, o níž první zmínka pochází z roku 1563. Z 
objektu vznikl Spolkový dům Karla Pollaka a slouží k setkávání místních obyvatel a konání kulturních akcí 
a výstav. 
Barokní špýchar u Křešic vznikl v 18. století v areálu dnes neexistující tvrze. Nepřístupný. Před špýcharem 
se nachází kamenný stolec. 
Barokní špýchar ve Vojkově vznikl v polovině 17. století jako součást zámku. V roce 2012 byl 
zrekonstruovaný, dnes je využíván k podnikatelským účelům a ke kulturní činnosti. 

3. 1. 5. Expozice, muzea, ZOO 

Motýlárium Votice  

Unikátní expozice volně žijících druhů motýlů na různých biotopech.  

Ekocentrum Čapí hnízdo 

Ekocentrum Čapí hnízdo u Olbramovic je zaměřeno na environmentální výuku dětí i dospělých. Na 

expozici divokých handicapovaných zvířat navazuje naučná stezka v areálu Farmy Čapí hnízdo. 

Aklimatizační stanice ZOO Praha v Dolním Dobřejově 

Aklimatizační stanice koně Převalského. Stanice není veřejnosti přístupná, ale okolí stanice s výběhy je 

využíváno jako  oblíbený procházkový cíl. 

 

Vlastivědné muzeum Voticka 

Expozice o historii Votic, geologii Voticka, řemeslech a zěmedělství v klášteře sv. Františka z Assisi ve 

Voticích. 

 

„Ve jménu šťastných zítřků.” Kolektivizace na Voticku 

Expozice zachycující kolektivizaci zemědělství na bývalém okrese Votice v 50. a 60. letech 20. století v 

klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích. 

Galerie Vladislava Kasky 

Obrazová galerie velkoformátových obrazů regionálního malíře Vladislava Kasky v klášteře sv. Františka z 

Assisi ve Voticích. 

Galerie sv. Františka 

Galerie děl se sakrální tematikou v křídle kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. 

 

Hasičské muzeum Odlochovice 

Prosklená expozice o historii sboru dobrovolných hasičů. 

Hasičská expozice Ratměřice 

Prosklená expozice o historii sboru dobrovolných hasičů. 



Hasičská expozice Střezimíř 

Expozice o historii sboru dobrovolných hasičů. 

Pamětní síň Jankov 

Expozice o bitvě u Jankova v bývalé jankovské škole uchovává část archeologických nálezů na bojišti. 

3. 1. 6. Technické, montánní, a jiné památky 

Zlatodůl Roudný 

První dobývání zlata v okolí Roudného spadá do období keltského osídlení. Ve středověku se těžba 

přesunula na primární ložisko na vrchu Roudný, hlavní období těžby ale nastalo až na počátku 20. století. 

V době největšího rozmachu zaměstnával důl kolem 400 dělníků a šlo o nejvýnosnější zlatodůl 

v Rakousku–Uhersku. Těžba byla ukončena v roce 1956. Po těžbě zůstaly na Roudném četné pozůstatky 

hlubinné těžby i povrchové útvary. V současné době je na ploše dolního kalojemu vyhlášena přírodní 

památka Roudný. Lokalitou vede naučná stezka ČSOP Vlašim Zlatodůl Roudný. 

Bývalý lom v Miličíně 

Ve 40. letech 20. století dva malé lomy, v roce 1973 propojeny ve velkolom. Těžba byla ukončena v roce 

1992, o tři roky později lom koupila obec Miličín. Lom využívají potápěči, má potenciál sloužit k 

rekreačním účelům.  

Rozhledna Kochnov 

Rozhledna nad osadou Kochnov má tvar velkého posedu. Je z ní pěkný výhled na část PP Džbány–Žebrák 

a na Benešovsko. 

 3. 2 Přírodní atraktivity 

3. 2. 1. Zvláště chráněná území 

Na území MAS Voticko se nachází tato zvláště chráněná území s potenciálnem pro cestovní ruch:  

• CHKO Blaník – vyhlášena 1981 

• Přírodní památka V Olších – vyhlášena 1972 

• Přírodní park Džbány-Žebrák — vyhlášen 1996 

• Přírodní rezervace Podhrázský rybník – vyhlášena 1950 

• Přírodní památka Roudný – vyhlášena 1994 

• Přírodní památka Suchdolský rybník – vyhlášena 2012 

 

3. 2. 2. Vodní toky 

 

Z hlediska cestovního ruchu a ochrany přírody mají význam tyto vodní toky: 

• Mastník 

• Chotýšanka 

• Janovický potok 

Tyto vodní toky nejsou využívány k rekreaci ani ke splavnění. 



3. 2. 3. Přírodní zajímavosti 

Česká Sibiř 

Oblast mezi Olbramovicemi, Miličínem a Sedlcí–Prčicí vyznačující se chladnějším klimatem a rázem 

krajiny podobným podhorským oblastem 

Miličínský lev  

Kamenný útvar na hoře Kalvárii u Miličína připomíná svým tvarem lva. Spojen s pověstí O Blanických 

rytířích (Staré pověsti české). 

Javor na Polském vrchu u Votic 

200 let starý javor klen je památným stromem. Místo s příběhem – kdysi zde stála šibenice. Od javoru je 

pěkná vyhlídka na město a jeho okolí. 

Památné stromy  

Durdická lípa, Jestřebická lípa, Voračické duby, Vlčkovické duby, Bedřichovická lípa, Odlochovický kaštan, 

Lípy v Libouni, Nezdický dub, Aichelburgova lípa, Kaplířova lípa, Lípa v Městečku u Kramperova mlýna, 

Lípa ve Střezimíři, Dub u Vojkova, Klaišťský dub, Rosolův jasan ve Voticích, Záhoříčské stromy 

 

4. Turistická informační centra a infopointy 

 

4. 1. Turistická informační centra 

 

Turistické a informační centrum Votice 

Komenského náměstí 177, Votice 259 01 

4. 2. Infopointy 

 

Klášter sv. Františka z Assisi 

Klášter 1, Votice 259 01 

V sezóně (červen–září) lze za infopoint považovat Rozhlednu Václavku kostela sv. Václava ve Voticích. 

4. 3. Statistika návštěvnosti turistických cílů a infocenter  

Na území MAS je návštěvnost sledována v rámci sběru dat DMO Toulava a DMO Kraj blanických rytířů 

pouze u cílů, v nichž existuje prokazatelný, jasný a přesný systém sledování návštěvnosti. 

          
0 – cíl neexistoval, příp. data 
neznámá         

 

  Počet návštěvníků/rok           

Turistický cíl 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Klášter Votice  0 0 0 1 276 381 1 791 2 278 3 209 1 504 

Rozhledna Václavka - 
Votice 

0 0 1 250 1 000 1 200 2 500 1 650 1 750  nedodáno 



TIC Votice 
7 

824 
9 194 10 286 10 934 8 148 5 748 7 058 10 709 4 240 

Celkem 
7 

824 
9 194 11 536 13 210 9 729 10 039 10 986 15 668 5 744 

 

 

 

4. 4. Nejvýznamnější turistické, sportovní a kulturní aktivity (eventy) 

• Svatováclavské slavnosti Votice 

• Hasičská fontána Ratměřice 

• Vlčkovice fest Vlčkovice 

• Vítání léta Tomice 

• Open-air Zvěstov 

• Porcinkule Votice 

• Cyklotulák – jarní, podzimní 

• Pochod okolo Votic 

• Připomínka bitvy u Jankova – Jankov a Votice 

• Pochod po stopách bitvy u Jankova 

• Pochod Praha-Prčice (dětská trasa z Votic, trasa ze Střezimíře) 

• Pohádkové léto Votice 

 

5.  Trasy 

5. 1. Naučné stezky 

Název naučné stezky Délka ( km) Poč. zast.  Provozovat

el 

Lokatita Zaměření 
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18000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet návštěvníků/rok

Návštěvnost vybraných tur. atraktivit

Klášter Votice Rozhledna Václavka - Votice TIC Votice Celkem



Po stopách bitvy u 

Jankova 

15  14 Obec 

Jankov 

Jankov Historie, příroda 

Onešova naučná 

stezka 

3 6 Obec 

Ratměřice 

Ratměřice Historie, dětská 

Naučná stezka Po 

stopách Sidonie 

Nádherné 

8 7 Obec 

Olbramovic

e 

Olbramovice, 

Vrch. Janovice 

Historie, příroda 

Za historickými 

objekty v Miličíně 

2,5 11 Obec 

Miličín 

Miličín Historie, 

místopis 

Naučná stezka Čeňka 

Kraupnera v Miličíně 

5 8 Obec 

Miličín 

Miličín Historie, příroda 

Kolem Votic za 

poznáním  

8 9 Město 

Votice 

Votice Historie, 

místopis 

Lesní stezka Vojkov 0,3  1 Obec 

Vojkov 

Vojkov Příroda 

NS Roudný 4,5 15 ČSOP 

Vlašim 

Roudný, 

Zvěstov 

Historie, příroda 

Vyhlídková trasa 

Střezimíř 

15 7 Obec 

Střezimíř 

Střezimíř Místopis, 

historie, příroda 

Celkem  61,3     

 

5. 2. Pěší trasy KČT 

Oblast vyniká dobře značenou sítí turistických tras Klubu českých turistů. Tyto trasy jsou pravidelně 

obnovovány.  

5.3. Cyklotrasy 

Územím MAS Voticko vede cyklotrasa Greenways Praha – Vídeň (úsek Červený Újezd – Milhostice – 

Střezimíř) 

Cyklotrasy III. třídy procházející územím MAS Voticko  

Evidenční 

číslo 

Průběh trasy 

112 Louňovice p. Bl. – Jankov – Votice – Kosova Hora 

Cyklotrasy IV. třídy procházející územím MAS Voticko 

Evidenční 

číslo 

Průběh trasy 

0042 Jankov – Neustupov – Oldřichovec — Heřmaničky – Prčice – Chotětice – Jesenice 

0068 Čerčany – Jankov 



0069 Benešov – Postupice – Vlašim – Pravonín 

0072 Olbramovice – Ouběnice – Postupice – Chotýšany – Bílkovice – Divišov – Č. Šternberk 

0075 Votice – Heřmaničky – Ješetice – Červený Újezd – Mezno 

0076 Konopiště – Votice 

0092 Miličín – Ratměřice 

0093 Bystřice – Jankov 

0095 Olbramovice – Vrch. Janovice – Sedlečko, rozc. 

 

1178 Miličín – Mladá Vožice – Načeradec 

8203 Ratměřice – Buchov – Čelivo 

1059 A Střezimíř – Borotín – Libenice 

1059 Střezimíř nádraží – Starcova Lhota – Nadějkov – Přeštěnice - Milevsko 

112 Louňovice pod Blaníkem – Zvěstov – Ratměřice – Jankov – Votice – Vojkov – Kosova 

Hora 

 

Cyklotrasy Votické kopretiny 

Územím MAS prochází cyklotrasy Votické kopretiny. Výchozím místem jsou Votice. Cyklotrasy jsou v 

terénu neznačené, mají délku od 30 do 50 km. K dostání je mapa s vyznačenými cyklotrasami, na webu 

www.blanik.net, www.ubytovani-votice.cz: 

Za rytíři na Šelmberk a Blaník 

Tajemný zámek Líšno a Čapí hnízdo 

Na Poštovnu ze Sněžky 

Srdcem České Sibiře 

Za Sidonií do Janovic 

Přes zámek Jemniště pod sekvoje 

Za medvědy na Konopiště 

Romantické zámecké parky 

Územím MAS prochází cyklotrasa Romantické zámecké parky. Cyklotrasa je v terénu neznačená, má 

délku 53 km, spojuje zámecké parky Vlašim – Jemniště – Ratměřice – Odlochovice. Mapa je k dostání, 

trasa na www.blanik.net 

Votice a Vrchotovy Janovice s výhledy 

Územím MAS prochází cyklotrasa Votice a Vrchotovy Jnaovice s výhledy. Cyklotrasa je v terénu 

neznačená, má délku 17 km, spojuje Votice a Vrchotovy Janovice.  Mapa je k dostání, trasa na 

www.blanik.net, www.centralbohemia.cz 

5. 4. Půjčovny kol a servis 
 

http://www.blanik.net/
http://www.blanik.net/
http://www.blanik.net/
http://www.centralbohemia.cz/


Půjčovna kol a elektrokol Beako, Pražská 253, Votice 259 01, vypůjčení kol, dvojkol, elektrokol, 
cyklistického vybavení 
 
Cyklo-Sport Votice 
U Autobusového nádraží 554, Votice 259 01, servis a prodej jízdních kol, bruslí a lyží 
 
5. 5. Cyklisté vítáni  
 
Certifikaci „Cyklisté vítáni“ získaly na území MAS tyto služby a turistické cíle:  

• Restaurace U Modré kočky ve Voticích, Táborská 71, Votice 259 01, cyklozahrada, stojany na 
kola, cykloakce 

• Penzion U Modré kočky, Masarykovo nám. 343, Votice 259 01 

• Penzion Beako, Pražská 253, Votice 259 01, půjčovna kol, dvojkol, elektrokol, cykloakce 

• Klášter sv. Františka z Assisi Votice, Klášterní 1, Votice 259 01, stojany na kola 
 

5. 6. Běžkařské trasy 

Zimní běžkařské trasy Greenways Čertovo Břemeno 
Udržované běžkařské trasy Mikroregionu Čertovo Břemeno – vhodná nástupní místa: Mezno, Střezmíř, 
Červený Újezd – trasy v terénu značené oranžovými směrovkami. Stojany s mapou rozmístěny v terénu u 
nástupních míst a na parkovištích. Mapa k dostání, trasy na www.certovo-bremeno.cz 
 
Další trasy 

V případě příznivých podmínek jsou běžkařské stopy udržovány místními nadšenci mezi Voticemi a 

Křešicemi a v okolí Zvěstova. 

5. 7. Běžecké trasy 

 

Území MAS Voticko má potenciál ke zřízení běžeckých tras.  Poptávka po běžeckých trasách vychází 

zejména od Hotelu Zámku Ratměřice, kde by běžecké trasy využila klientela resortu. 

5. 8. Posílení prostupnosti území 
V rámci území existují místa, která nejsou navázána pěšími ani cyklotrasami na okolí, což významně 

ztěžuje jejich potenciál turistického využití. 

V rámci území chybí propojení značenými trasami (cyklo nebo turistická) mezi obcemi: 

▪ Vojkov – Vrchotovy Janovice 

▪ Vojkov – Heřmaničky 

▪ Vojkov – Votice (existuje propojující cyklostezka po silnici podél Mastníku) 

▪ Heřmaničky - Vrchotovy Janovice 

▪ Ješetice – Smilkov (existuje spojení oklikou, s modernizací tratě má dojít k posunutí žel. zastávky 

více na sever – lze využít vzniklé situace a vytvořit přímější spojnici na Smilkov) 

▪ Votice – Vrchotovy Janovice 

▪ Ješetice – Heřmaničky (spojení pouze cyklostezkou po silnici) 

Tuto slabou stránku odstraní v horizontu šesti let následující projekty: 

Cyklostezka po opuštěném drážním tělese (realizátor Mikroregion Voticko) 

http://www.certovo-bremeno.cz/


Cyklotrasa blanických rytířů Střezimíř – Velký Blaník (Kondrac) a zpět do Votic (realizátor Kraj blanických 

rytířů) 

Pěší trasa Prolog Poutní stezky Blaník-Říp – Miličín – Velký Blaník (realizátor Kraj blanických rytířů) 

Plánováno je take napojení na Krčínovu cyklostezku z Heřmaniček do Sedlce-Prčice nebo cyklostezka z 

Votic na vlakové nádraží Beztahov. 

6. Turistika dle specifických cílových skupin 

6. 1. Turistika pro hendikepované 

Oblast má potenciál pro turistiku pohybově hendikepovaných návštěvníků. Široká cílová skupina se 

může rekrutovat z Rehabilitačního ústavu Kladruby. 

6. 1. 1. Vhodné turistické cíle 

• Klášter sv. Františka z Assisi Votice, Klášterní 1, Votice 259 01 

• TIC Votice, Komenského náměstí 144, Votice 259 01 (bez bezbariérové toalety) 

• Motýlárium, Zámecká 810, Votice 259 01 

• Bojiště bitvy u Jankova (bezbariérová část stezky, bez bezbariérových toalet) 

• Zámecký park Ratměřice (bez bezbariérových toalet) 

• Zámecký park Vrchotovy Janovice (bez bezbariérových toalet) 

• Ekocentrum Čapí hnízdo, Semtín 1, Votice 259 01  

6. 1. 2. Ubytovací zařízení s bezbariérovým přístupem 

• Ubytování na zámku Odlochovice, Odlochovice 1, Jankov 257 03 

• Hotel Zámek Ratměřice, Ratměřice 1, Ratměřice 257 03 

• Starý svět na Americe, Amerika 9, Votice 259 01 

• Penzion Beako, Pražská 253, Votice 259 01 

6. 1. 3. Stravovací zařízení s bezbariérovým přístupem 

• Zámecká kavárna na zámku Odlochovice, Odlochovice 1, Jankov 257 03, vč. bezbar. WC 

• Cukrárna Blesk Votice, Pražská 200, Votice 259 01 

• Restaurace U Modré kočky, Táborská 71, Votice 259 01 

• Restaurace U Komína, Olbramovice 81, Votice 259 01 

• Hostinec Starý svět na Americe, Amerika 9, Votice 259 01 

• Restaurant Sequoia Ratměřice, Ratměřice 1, Ratměřice 257 03 

6. 1. 4. Volnočasové aktivity pro hendikepované 

• Biokoupaliště Votice – zařízení pro přenos do bazénu, WC pro hendikepované 

• Kulturní akce pořádané v klášteře sv. Františka Votice  

• Kino Votice + letní kino 

6. 2. MICE – incentivní cestovní ruch  



V oblasti není dostatečně rozvinutý potenciál pro cestovní ruch. Chybí především ubytovací a stravovací 

kapacity typu penzion. 

6. 2. 1. Nabídka kapacit pro MICE 

• Hotel Zámek Ratměřice, Ratměřice 1, Ratměřice 257 03 – ubytování, stravování, 

teambuildingové aktivity, konferenční prostory 

• Klášter Votice, Klášter 1, Votice 259 01 – refektář (konferenční prostory) 

• Hotel Čapí hnízdo, Semtín 1, Olbramovice 259 01 – ubytování, stravování, teambuildingové 

aktivity, konferenční prostory 

• T-sport Votice, Sukova 443, Votice 259 01 – ubytování, snídaně, teambuildingové aktivity, 

konferenční prostory  (omezeně – v gastru) 

6. 2. 2. Nabídka aktivit v rámci incentivní turistiky 

 

- firemní dobrovolnictví (Ochrana fauny ČR) 

- sport (T- sport Votice, Městský sportovní stadion Votice) 

- vyjížďky na koních (JK Atrej Buchov, JK Voleveč) 

- cyklistika  

- paintbal Perlot Nové Dvory u Červeného Újezdu 

6. 3.  Nabídka pro školy a skupiny  

Oblast disponuje omezenou nabídkou pro školy: 

6. 3. 1. Programy pro školy a skupiny 

• MKC Votice – klášter sv. Františka z Assisi Votice – prohlídkové trasy 

• Ekocentrum Čapí hnízdo – programy pro školy všech stupňů 

• Ochrana fauny ČR – Motýlárium – programy pro školy všech stupňů 

6. 3. 2. Ubytovací kapacity pro školy a skupiny 

• LTD Jankov 

• Táborová osada Miličín 

• Penzion T-Sport Votice 

• Penzion Starý Svět Amerika 

• Táborová osada Sluníčko Bučovice 

• Letní herecká škola Střezimíř (pouze pro programy LHŠ) 

• Tábořiště Vestec (pouze pro programy Pionýr, z. s., Praha 9) 

• Turistická základna Mezno (ve staré škole – Ontario, z.s.) 

• Bývalá škola č. p. 6 ve Střezimíři 

6. 4. Agroturistika 

Agroturistika je v na území MAS rozvíjející se formou venkovského cestovního ruchu.  

• Statek Voleveč 

• Ranč sluníčko Bučovice 



• Farma Zahradnice 

• Ranch Jestřebice 

• Zahrádecký dvůr 

6. 5. Hipoturistika 

V území ORP Votice se nacházejí tyto činné jezdecké kluby: 

• Jezdecký klub Babice 

• Jezdecký klub Voleveč 

• Jezdecký klub Atrej (Buchov) 

• Jezdecký klub Podolí (Vrchotovy Janovice) 

Chov koní k rekreačním účelům je provozován take na Ranchi Jestřebice a na Ranči Sluníčko v 

Bučovicích.  

Území má tedy dobrý předpoklad k rozvoji hipoturistiky s možností vytvořit vlastní hipotrasy s 

napojením na hipotrasy Jihočeského kraje, na jehož území je vytvořena poměrně hustá síť hipotras.   

Nejblíže k řešenému území se vyskytuje trasa Borotín – Krásná Hora. Z Borotína pokračuje další trasa na 

Chotoviny.  

S ohledem na možnou návaznost na okolní hipostezky na jihu kolem Borotína lze navrhnout dálkovou 
trasu ve směru Střezimíř – Vojkov. V tomto úseku je možné uvažovat o využití buď přírodního zázemí 
podél potoka Mastník („přírodní“ trasa) a nebo využít existence zámků (i bývalých) a vést trasu přes 
Milhostice – Smilkov – Vrchotovy Janovice až do Vojkova. Odtud by zase stezka měla navazovat na 
stezky mimo řešené území.    

Více k rozvoji hipostezek viz Území studie krajiny správního území ORP Votice. Textová část C: Reakreace) 

 

6. 6. Bez kempu 

Na území MAS Blaník jsou přes portál www.bezkempu.cz nabízena místa, kde lze kempovat či strávit noc 

v karavanu či pod stanem za mírný poplatek se souhlasem majitele: 

• Cihelna Sidonie Vrchotovy Janovice 

• Louka obklopená lesem Radíč u Ješetic 

• Rodinný ovčí statek Skrýšov 

• Hájovna na samotě Pičín 

• Východ slunce na louce Bedřichovice 

6. 7. Zážitková turistika 

V rámci zážitkové turistiky existuje na území MAS: 

• geocachingová hra Kamenné poklady blanických rytířů: http://kamennepoklady.blanicti-

rytiri.cz/ 

• questing (hledačka): https://www.blanik.net/questing/, www.questing.cz: Putování po Voticích 

s knížetem Václavem 

• geologické cyklovýlety podle knihy RNDr. Jaroslava Kadlece, CSc. Na bicyklu Kolem Votic 

• geologické výlety podle aplikace Gepark do mobilu 

http://kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz/
http://kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz/
https://www.blanik.net/questing/
http://www.questing.cz/


• zážitkové programy Ranch Jestřebice 

6. 8. Ostatní 

• FKK Kemp Klokočov – naturistický převážně karavanový kemp v Klokočově u Vojkova určený pro 

holandskou klientelu 

6. 9. Sportovní zařízení 

• Městský stadion Votice s běžeckým a in-line oválem, oranžové hřiště, dětské hřiště, zázemí pro 

lehkoatletické disciplíny, umělá tráva, skatepark  

• Biokoupaliště Pilař 

• Tančírna Starý svět na Americe 

Ratměřice, Mezno, Miličín, Budenín, Střezimíř, Červený Újezd, Jankov, Vrchotovy Janovice, Olbramovice 

disponují fotbalovými hřišti či sportovními areály, které jsou využívány převážně pro trénink a zápasy 

místních sportovních klubů, pro pořádání hasičských soutěží a pro aktivity základních škol.  

7. Stravovací služby 

 
Na území MAS je možno stravovat se v různých typech zařízení různé kvality, od restaurací přes 

venkovské hospody až po bufety a fastfoody ve městě.  Na území MAS je udělována značka KRAJ 

BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® a TOULAVA  regionální produkt® i stravovacím zařízením. 

Informace o vybraných stravovacích zařízeních jsou turistům dostupné na webových stránkách turistické 

destinace a geoparku Kraj blanických rytířů www.blanik.net a www.toulava.cz 

8.  Ubytovací služby 

 

Název ubytovacího zařízení Typ Obec Adresa 
Počet 
lůžek  
2019 

Prázdninový dům Adlerot 
ubytování v 
soukromí 

Červený Újezd 
Nové Dvory, Červený Újezd 
257 88 

10 

Ubytování U Suchomelů 
ubytování v 
soukromí Heřmaničky 

Heřmaničky 19, 257 89 
Heřmaničky 10 

Penzion U Orfa 
penzion Heřmaničky 

Heřmaničky 25, Heřmaničky 
257 89 

21 

Ranch Jestřebice 
ubytování v 
soukromí Heřmaničky 

Jestřebice 4, Heřmaničky 257 
89 44 

Hostinec U Cmíralů – 
ubytování 

ubytování v 
soukromí Heřmaničky 

Heřmaničky 4, Heřmaničky 
257 98 8 

LTD Jankov táborová osada Jankov Pajrovna, Jankov 257 03 260 

ICSS Odlochovice 
ubytování v 
soukromí Jankov 

Zámek 1, Odlochovice, 
Jankov 257 03 6 

Agrofarma Pičín penzion Jankov Pičín, Jankov 257 03 32 

http://www.blanik.net/


Farma Dolejší mlýn 
ubytování v 
soukromí 

Kamberk 
Kamberk 82,  257 06 
Louňovice pod Bl. 

9 

Hotel Česká Sibiř hotel Miličín Miličín 249, Miličín 257 86 21 

Penzion Ve Mlýně penzion Miličín Miličín 282, Miličín 257 86 30 

Táborová osada Miličín táborová osada Miličín   104 

Privátní ubytování – Vratislav 
Říha 

ubytování v 
soukromí Miličín 

Miličín 208, Miličín 257 86 10 

Turistická základna Mezno 
turistická 
ubytovna Mezno Mezno,  Mezno 257 86 26 

Chalupa Na Zahradě Stupčice 
ubytování v 
soukromí Mezno Stupčice 13 

Rekreační chalupa Mezno ubytování v 
soukromí Mezno Mezno, Mezno 257 86 6 

Samota Hojšín penzion Neustupov Hojšín 4, Neustupov 50 

Čapí hnízdo hotel Olbramovice 
Dvůr Semtín 1, 259 01 
Olbramovice 

64 

Farma Zahradnice penzion Olbramovice Zahradnice 6, Olbramovice 19 

Zámek Ratměřice hotel Ratměřice 
Ratměřice 1, Ratměřice 257 
03 

46 

Motorest na Oldřichovci 
penzion Smilkov 

Oldřichovec 8, Smilkov 257 
86 49 

Turistické ubytování ubytovna Střezimíř Střezimíř 6, Střezmíř 257 87 10 

Zahrádecký dvůr 
penzion Vojkov Zahrádka 14, 259 01 Vojkov 5 

Penzion Blanka penzion Votice Tyršova 320, Votice 259 01 12 

Penzion Blesk penzion Votice Pražská 200, Votice 259 01 53 

Penzion U Modré kočky penzion Votice 
Masarykovo nám. 343, 
Votice 259 01 

56 

Tělocvičná jednota Sokol 
Votice 

ubytovna Votice 
Masarykovo n. 294, Votice 
259 01 

15 

Ubytování Rufus 
ubytování v 
soukromí Votice 

Wolkerova 339, Votice 
259 01 

8 

Ranč Sluníčko 
ubytování v 
soukromí Votice Bučovice 20, Votice 64 

Ubytování pod Svatým 
Václavem penzion Votice Javorská 208, Votice 259 01 15 

Penzion Beako penzion Votice Pražská 253, Votice 259 01 12 

Starý svět penzion Votice Amerika 9, Votice 259 01 42 

T-Sport Votice 
penzion Votice 

Masarykovo nám. 937, 
Votice 259 01 

26 

Ubytování pod Svatým 
Václavem penzion Votice Javorská 208, Votice 259 01 15 

Statek Voleveč 
ubytování v 
soukromí Votice Košovice 5, Votice 259 01 15 



Ubytování na chalupě ubytování v 
soukromí 

Vrchotovy 
Janovice 

Sledovice 7 

Ubytování chata Mrvice ubytování v 
soukromí 

Vrchotovy 
Janovice 

Mrvice 21, Vrchotovy 
Janovice  257 53 

7 

Ubytování Vrchotovy Janovice ubytovna 
Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy Janovice 152, 
Vrchotovy Janovice 257 53 

20 

Kouzelná samota 
penzion 

Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy Janovice 1, 
Vrchotovy Janovice 257 53 14 

Chalupa Sledovice ubytování v 
soukromí 

Vrchotovy 
Janovice 

Sledovice, Vrchotovy 
Janovice 257 53 10 

Na Stráni ubytování v 
soukromí 

Vrchotovy 
Janovice 

Libohošť, Vrchotovy Janovice 
257 53 4 

Ubytování Blaník (Ubytování U 
Rotundy) 

ubytování v 
soukromí Zvěstov Libouň 10, Zvěstov 257 06 

9 

Zámek Libouň penzion Zvěstov Libouň 1, Zvěstov 257 06 52 

Mlejn Vestec 
ubytování v 
soukromí 

Zvěstov Vestec 5, 257 06 Zvěstov 8 
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Hromadná ubytovací zařízení a využití lůžek v MAS Voticko 

Český statistický úřad (ČSÚ) eviduje pouze statistiky, týkající se hromadných ubytovacích zařízení (HUZ – 

10 a více lůžek a 5 a více pokojů).  

 

zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

 

9. SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY ÚZEMÍ 



• Stabilní oblast individuální rekreace (chalupaření, chataření) 

• Existence sítě značených pěších turistických tras a naučných stezek 

• Existence sítě cyklotras  

• Shoda na záměru realizace cyklostezky po opuštěném drážním tělese (v realizaci) 

• Velká koncentrace zámků a tvrzí 

• Přitažlivé příběhy (Sidonie Nádherná, zlatodůl Roudný, Jan Herben, kolektivizace, příběh 

zvěstovského zámku, pověsti, bitva u Jankova 

• Historický turistický region Česká Sibiř 

• Hezká příroda – CHKO Blaník, PP Džbány-Žebrák 

• Dobrá dostupnost z Prahy (železnice, bus, auto) 

• Působnost stabilních destinačních managementů 

• Regionální značení výrobků 

• Národní geopark Kraj blanických rytířů – geoturistika 

• Opravené a zrekonstruované památky 

• Tradice a hodnoty venkova 

• Tradiční akce, bohatý spolkový život 

• Ochota subjektů společně rozvíjet CR 

• V souvislosti s PID zhuštění hromadné dopravy – lepší prostupnost území i ve svátky a o 

víkendech 

• Existence nové koupací plochy Biokoupaliště Pilař 

• Na základě pandemie covid-19 příklon k trávení dovolené v ČR 

•  

SLABÉ STRÁNKY ÚZEMÍ 

▪ Nedostatečně vypíchnut kulturně historický potenciál území přímo v místě, více upozornit na 

urbanisticky a architektonicky hodnotné stavby či soubory, mlýny, technické prvky, místa 

spojená s nějakou událostí, historické cesty a jejich doplňující prvky, drobné památky v krajině 

▪ Chybí rozhledna v krajině, prostor skýtá mnoho potenciálních míst pro umístění rozhledny 

▪ Slabší propojení Z–V, nerovnoměrné rozložení prostupnosti, centralizace do středové části ve 

směru S-J, velmi nízká síť značených stezek ve V části území (Vojkov a okolí)   

▪ Nedostatečné využití specifických forem rekreace (agroturistika, hipoturistika, cykloturistika), 

pro které jsou na území příznivé podmínky 

▪ Neexistence povoleného přírodního koupání 

▪ Některé objekty s potenciálem pro cestovní ruch chátrají 

▪ Potenciál některých objektů s využitím pro cestovní ruch není využit na 100 % 

▪ Na zajímavé atraktivity nenavazují další služby (stravovací, ubytovací, půjčovny) 

▪ Slabší propagace území spíše statickými formami 

▪ Neexistuje ucelená a řízená nabídka pro hendikepované a zahraniční návštěvníky 

▪ Malá ubytovací a stravovací kapacita 

▪ Nedostatek karavanových stání 

▪ Spolupráce DMO Kraj blanických rytířů a Toulava v rámci zájmového území 

▪ Malý počet komplexních areálů pro rekreaci 

▪ Spolupráce aktérů CR v zájmovém území na společných produktech CR a balíčcích (nabídce) 

▪ Zatím sezonnost (prázdniny) i v závislosti na počasí 



▪ Nízká efektivnost marketingu v CR bez tvorby konkurenceschopných produktů 

▪ Neexistence „corporate indentity“ Česká Sibiř a jednotného brandu 

▪ Nedostatečná koordinace činností v CR v rámci území  

▪ Malé využití církevních památek pro veřejnost (religiozní turistika) 

▪ Nízké útraty návštěvníků  

▪ Chybějící TOP turistický cíl 

 

PŘÍLEŽITOSTI ÚZEMÍ 

▪ Spolupráce DMO Kraj blanických rytířů a Toulava v rámci zájmového území 

▪ Dotační tituly MAS, MMR, MŽP a Středočeského kraje pro rozvoj návštěvnické infrastruktury a 

aktivit 

▪ Využití potenciálu České Sibiře: Česká Sibiř aktivní (v létě kolo, v zimě běžky) 

▪ Spolupráce s okolními regiony (Čertovo Břemeno, Podblanicko) 

▪ Využití opuštěného drážního tělesa: cyklostezka, muzeum a drezínky, in-line stezka 

▪ Vytvoření nabídky pro doplňkové cílové skupiny: hendikepovaní, incentivní turistika, firmy na 

teambuildingu, organizovaní senioři, školy 

▪ Stoupající zájem o cykloturistiku – a elektrokola¨ 

▪ Železniční doprava a spolupráce s ČD 

▪ Tematická turistika: zámky + tvrze, Krajina bitvy u Jankova 

▪ Rozvoj možností pro alternativní sporty a zájmy: snowkiting a potápění v Miličíně, geocashing 

▪ Funerální turistika: staré hřbitovy s hroby významných osobností (hřbitov Sidonie Nádherné ve 

Vrchotových Janovicích, kostel v Neustupově s tělem Kašpara Kaplíře ?) 

▪ Oprava zámku ve Zvěstově, jeho využití pro cestovní ruch a provázanost se zlatodolem Roudný 

▪ Prohlídkový okruh městem Votice a jeho propagace 

▪ Zážitkové prohlídky (např. klášterní areál Votice, Vrchotovy Janovice,…) 

▪ Lokální průvodce (služba nabízená zájemcům – jednotlivcům i skupinám) 

▪ Zážitkové hry (únikovky, komunitní hry, stopovací hry, apod…) 

 

HROZBY 

▪ Neochota aktérů v CR ke spolupráci na rozvoji CR 

▪ Změny v komunální politice – změna priotrit 

▪ Nekvalitní poskytování služeb v CR 

▪ Podceňování přípravy a vzdělání aktérů CR včetně poradenské a vzdělávací činnosti 

▪ Nedostatečná podpora a financování aktivit v CR ze strany samospráv, kraje a státu 

▪ Zpustnutí cílů z finančních nebo majetkoprávních důvodů 

▪ Uzavření služeb z finančních důvodů 

▪ Znehodnocení území pro rekreaci (výstavba dálnice a železničního koridoru) – fragmentace 

území 

▪ Krize v souvislosti s pandemií covid-19 – oslabení nabídky 

▪ Zhoršené legislativní prostředí pro cestovní ruch 

▪ Nedostatečné statistické informace o kapacitách a výkonech CR na lokální úrovni 

▪ Malý zájem cestovních kanceláří a touroperátorů o zájmové území 



▪ Roztříštěnost marketingových aktivit 
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