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nad sázavou 

Leží v okrese Benešov ve středočeském kraji. 

První písemná zmínka o něm pochází z roku 1318. 
na místě, kde se nachází týnecký hrad, bývala 
v nejstarších dobách osada zatýněná, to je opevněná, 
tedy týnec. dnes je v budově paláce umístěno městské 
muzeum s expozicí týnecké kameniny, jejíž výrobou byla 
obec v letech 1791–1866 proslulá.

v roce 1931 v týnci nad sázavou zahájila provoz 
slévárna fy zbrojovka Ing. F. Janeček, která od roku 1929 
produkovala světoznámé motocykly Jawa. 

v té době v obci žilo 545 obyvatel a sídlo zde měly 
poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, tři hostince, 
hotel, mnoho obchodů, četnická stanice a žila zde řada 
řemeslníků. 

za druhé světové války se část obce na levém břehu 
sázavy stala součástí výcvikového prostoru ss a většina 
obyvatel se musela 1. dubna 1943 vystěhovat. 

v roce 1969 byl týnec nad sázavou povýšen na město. 
náleží k němu místní části chrást nad sázavou, Podělusy, 
Pecerady, zbořený Kostelec, Krusičany, Brodce, osady 
větrov a Hůrka. od 1. července 2006 byla k týnci 
připojena vesnice Čakovice i s celým katastrálním územím 
Čakovice u Řehenic.

v současné době (leden 2021) žije v týnci nad sázavou 
5 770 obyvatel. 
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nejstarší písemná zpráva o existenci týnce a týneckého hradu je z roku 1318 a zachovala se ve zlomku bývalých 
soudních spisů tzv. půhonných desek. archeologické nálezy, objevené při výzkumu v týneckém hradním nádvoří 
v letech 1969–1974, a další nálezy v okolí týnce (např. slovanské pohřebiště na Brodcích z 8. až 9. století aj.) 
ukázaly, že tato oblast byla osídlena již v 8. až 10. století. v 11. století zde byl postaven nejprve dřevěný a později 
kamenný hrad s románskou rotundou, která je nejstarší dochovanou stavební památkou v týnci. Gotická věž nyní 
slouží jako rozhledna.

v muzeu se nachází stálá expozice týnecké kameniny. Manufakturu na toto zboží zde založil František Josef hrabě 
z vrtby v roce 1791 a fungovala až do roku 1866.

HRad a MuzeuM
exPozIce týnecKé KaMenIny
a Letní sídLo netoPýRa veLKéHo

osLavy veLIKonoc na HRadě  
– ukázka zdobení kraslic a pletení pomlázek, dílny pro děti, vernisáž výstavy.
týnecKý stŘeP  
–  1. srpnová sobota, tradiční městské historické slavnosti – dobové tržiště, středověká hudba, šermířská,  

divadelní a hudební vystoupení pro malé i velké.
Letní dIvadeLní scéna v Posázaví  
– červenec a srpen, sobotní divadelní představení pro děti i dospělé pod širým nebem.
netoPýŘí noc   
–  konec srpna – možnost prohlédnout si hnízdící netopýry ve věži před tím, než odletí na svá zimoviště.  

naučná stezka pro děti, přednáška na letním pódiu.
MIKuLáŠ s ČeRty a andíLKy  
– 5. prosince, tradiční podvečer s rozdáváním dárků dětem, dětskou diskotékou a soutěží o neJ kostým.
adventní neděLe  
–  tržiště drobných dárků a vánoční výzdoby, včetně předvádění řemesel,  

pohádek pro děti, kulturního programu a adventních koncertů. výstava malířů Posázaví.



Při návštěvě týneckého hradu máte jedinečnou možnost seznámit se s jeho pozoruhodnými obyvateli. Předposlední 
podlaží hradní věže totiž obývá letní kolonie netopýra velkého.

HIstoRIe a souČasnost týnecKé KoLonIe
Původně využívala kolonie netopýrů velkých jako úkryt půdní prostory nedalekého kostela sv. Šimona a Judy. Poté, 
co byla v roce 1982 provedena oprava střechy kostela, při níž byly uzavřeny i vletové a výletové otvory, byli netopýři 
nuceni hledat nové útočiště. to našli v blízké věži týneckého hradu, kde se usídlili na stropě předposledního podlaží. 
od té doby zde každoročně rodí a odchovávají svá mláďata. to i přes to, že je věž po celou letní sezónu přístupná 
veřejnosti a prochází zde denně desítky návštěvníků.

soužItí netoPýRů a LIdí

týnecká věž je také příkladem dlouhodobého soužití netopýrů 
a lidí. Přestože přítomnost netopýrů občas může způsobovat 
některé problémy, při dobré vůli a porozumění je možné tyto 
situace vyřešit. stejně tak jsou zvířata schopna přivyknout ur-
čitému rušení ze strany lidí, které je přímo neohrožuje.

KoLonIe netoPýRa veLKéHo 
ve věžI HRadu

otevíRací doBa HRadu a Muzea
duBen, Květen, záŘí 
čtvrtek – neděle
10.00 – 12.00 /13.00 – 17.00 hodin
ČeRvenec a sRPen 
středa – neděle
10.00 – 12.00 /13.00 – 17.00 hodin

vstuPné
děti do 15 let, ztP  20 Kč
dospělí, studenti, důchodci  30 Kč
Rodinné vstupné  80 Kč



KosteL sv. ŠIMona a Judy 
– původně gotická stavba ze 14. století, přestavěná později 
v barokním stylu. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu 
s pravoúhlým presbytářem, obdélnou sakristií na severní straně, 
západní hranolovou věží a obdélnou předsíní na severní straně 
lodi. Figurální sklomalby pocházejí z r. 1892 (Kryšpín z Prahy). 
součástí kostela je i márnice - čtvercová stavba v západní části 
ohradní zdi, završená jehlancovou střechou.

JaneČKova vILa
– kruhová budova postavená v roce 1929 pro Ing. Františka 
Janečka podle návrhu architektů Karla a otty Kohnových. vila 
byla zabavena právoplatným majitelům až v roce 1949 (vlastnil 
ji Metaz,), nepodléhala tedy Benešovým dekretům a mohla být 
v restituci opět vrácena dědicům. od nich ji odkoupil soukromý 
majitel.

MIcKův důM
– v roce 1899 vyrostl vedle kostela na místě bývalé školy honosný 
dům mlynáře a místního zastupitele Jindřicha Micky. díky 
Mickovu přátelství s akademickým malířem Karlem Ludvíkem 
Klusáčkem se dočkal pseudorenesanční sgrafitové výzdoby 
s motivem sv. václava a Panny Marie nad vchodem a loveckými 
výjevy po stranách.
od poloviny 20. do konce 90. let minulého století v domě sídlila 
pošta. Po vrácení v restituci měl dům několik majitelů, v dnešní 
době je soukromým majetkem.

daLŠí PaMátKy  
a zaJíMavostI 
Města



visutá dřevěná lávka pro pěší a cyklisty pod hradem zbořený Kostelec je součástí nově vybudované trasy 
cyklostezky č. 11 Green ways Praha – vídeň. díky ní došlo k výraznému zlepšení podmínek pro cyklodopravu 
a zvýšení bezpečnosti cyklistů v úseku nespeky – zbořený Kostelec – týnec nad sázavou. nová spojnice pravého 
a levého břehu sázavy měří 255 metrů, široká je 2,5 metru. výjimečná stavba získala ocenění v rámci soutěže 
Česká dopravní stavba roku 2015.

Hrad Kostelec (původně Kostelec nad sázavou), první zmínka r. 1341, 
byl královským majetkem Jana Lucemburského a Karla Iv. v roce 
1450 byl dobyt zdeňkem Konopišťským ze Šternberka. ten dal hrad 
obnovit jako vojenský opěrný bod pro velké množství vojáků. v roce 
1467 byl hrad znovu dobyt vojsky krále Jiřího z Poděbrad. od té doby 
je zříceninou.

zŘícenIna zBoŘený KosteLec  
Je ceLoRoČně voLně PŘístuPná.

zŘícenIna  
zBoŘený KosteLec 
LávKa PŘes ŘeKu



ŘeKa sázava

Lodí z týnce nad sázavou do PIKovIc 
vodácké vybavení včetně lodi si můžete půjčit v out-
doorovém centru Bisport nebo v půjčovně lodí samba 
v týnci nad sázavou. odsud se pak vydáte po vodě 
do Pikovic – tato trasa patří na sázavě k nejoblíbeněj-
ším. o souputníky v kánoích tak nebudete mít nouzi. Prv-
ním jezem za týncem je u obce Podělusy nově opravený 
s novou sportovní propustí u pravého břehu. následují-
cí jez u Brejlova je rozpadlý a doporučujeme přenášení 
u pravého břehu. Rozhodně se ho nepokoušejte sjet vle-
vo, kde hrozí smrtelné nebezpečí. Po necelém kilomet-
ru se dostanete k nebezpečnému jezu Kaňov, který lze 
překonat pouze přenesením po levém břehu. následuje 

krátká peřej a malý jez v Krhanicích, který je bez problé-
mů sjízdný. Řečiště se tady zužuje do úzkého průplavu 
s kamennými peřejemi. Po krátkém úseku stojaté vody 
se dostanete k jezu Pěnkava a pod ním začíná po stvo-
řidlech nejobtížnější dlouhý peřejnatý úsek, který pokra-
čuje až téměř do Pikovic. Přeruší ho jen jezy u Kamenné-
ho Újezdce, v Kamenném Přívozu a u osady žampach. 
Mezi dvěma posledně jmenovanými jezy na vás čeká 
krásný pohled na zalesněné údolí překlenuté majestát-
ním kamenným viaduktem. až do cíle pak proplouváte 
táhlými kamenitými peřejemi. doporučujeme, abyste si 
před sjížděním každý jez nejprve z břehů obhlédli.



BispoRt
tel.: 317 701 690
Ing. Františka Janečka 511 
257 41 týnec nad sázavou 
info@bisport.cz
www.bisport.cz
  
půjČovNa LodÍ samBa
tel.:  604 904 737 
Český Šternberk 25 
257 26 Český Šternberk
info@pujcovna-lodi.cz
www.pujcovna-lodi.cz

sÁZava-touR 
tel.: 739 464 480 
Husova 331, 251 67 Pyšely
info@sazava-tour.cz
www.sazava-tour.cz

PůJČovny Lodí

Lodí do týnce nad sázavou

sázava – týnec nad sázavou 
sázava – zlenice – týnec nad sázavou
 

35 km 10 jezů

Čerčany – týnec nad sázavou
Jednoduchý klidný úsek, vhodný pro začátečníky  
a rodiny s dětmi
 

14 km 4 jezy



REstauRacE u vRtišKů
tel.: 317 701 690
Pěší 194, 257 41 týnec nad sázavou 
www.restauracevrtiskovi.cz
  
BistRo&cafE pŘÍBěh
tel.: 608 335 633 
Ing. Františka Janečka 511 
257 41 týnec nad sázavou 
` Bistro&cafe Příběh
www.pribehkvam.cz

piZZa GiaNNi 
tel.: 604 164 623 
Pěší 191, 257 41 týnec nad sázavou 
` giannipizza

BistRo sadovKa
tel.: 608 343 651
Jílovská 561 (u železničního přejezdu)
257 41 týnec nad sázavou
  
REstauRacE pho 999
tel.: 776 031 999 
družstevní 200, 257 41 týnec nad sázavou
` PHo 999

staRoČEsKÁ jÍdELNa u tRojÁNKů 
tel.: 602 158 868
Pod Hradištěm 72, 257 41 týnec nad sázavou 
` staročeská jídelna 

viNÁRNa pod věžÍ
tel.: 602 460 889
nádvoří Hodějovského 174 
257 41 týnec nad sázavou
` vinárna pod věží

hospůdKa v NÁKLÍ  
tel: 777 117 316 
K náklí 509, 257 41 týnec nad sázavou 
` Hospůdka v náklí

hostiNEc u hoLuBů  
tel.: 774 801 134
zbořený Kostelec 172 
257 41 týnec nad sázavou
https://u-holubu-penzion-hostinec.webnode.cz
` u Holubů – penzion, hostinec

KaM na JídLo



hotEL týNEc 
Klusáčkova 2, 257 41 týnec nad sázavou
www.hoteltynec.cz

tuRisticKÁ uBytovNa BispoRt  
Ing. Františka Janečka 511, 257 41 týnec nad sázavou 
www.kemp-tynec.cz

KEmp týNEc 
„náklí“ 257 41 týnec nad sázavou 
www.kemp-tynec.cz

pENZioN Nad hRadEm 
Benešovská 46, 257 41 týnec nad sázavou 
www.penzionnadhradem.cz

hostiNEc u hoLuBů 
zbořený Kostelec 172, 257 41 týnec nad sázavou 
https://u-holubu-penzion-hostinec.webnode.cz

Kde se uBytovat



KaRKuLČiN hÁj
tělocvična v přírodě nabízí dětem, dospělým, a to dokon-
ce i těm dříve narozeným, spoustu možností k zábavě, 
k pohybu i poznání. v lesíku najdeme žebřiny, hrazdy, tre-
nažery, lezecké sestavy. zahrát si můžete pexeso, i když 
obrázkové kartičky jsou oproti těm papírovým o  poznání  
větší.  

ZÁmEK KoNopiště 
se nachází asi 2  km západně od centra Benešova. Rezi-
dence následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévody 
Františka Ferdinanda d´este, patří k nejkrásnějším čes-
kým zámkům.  

9,5 km
vojENsKé tEchNicKé muZEum LEšaNy
sbírku tvoří více než 700 vojenských exponátů pocházejí-
cích z období od roku 1890 až do současnosti. Rozsahem 
a složením se muzeum řadí mezi nejvýznamnější evrop-
ské instituce svého druhu. 

6 km
RoZhLEdNa NEštěticKÁ hoRa
Betonová rozhledna asymetrického tvaru s půlkruhovým 
ochozem ve výši 12m připomíná selské povstání proti utis-
kovateli místních sedláků Pavlu Michnovi z vacínova v r. 
1627. Povstalci však neměli žádnou šanci svůj boj vyhrát 
a prohráli právě zde na neštětické hoře. 

18,5 km

REGioNÁLNÍ muZEum v jÍLovém u pRahy 
se nachází v gotickém domě vystavěném patrně v 1. polo-
vině 14. století. ten nějakou dobu vlastnil i edward Kelley, 
alchymista na dvoře Rudolfa II. Mezi stálé expozice patří 
Historie těžby a zpracování zlata, včetně prohlídky těžeb-
ních štol, nebo expozice Historie trampingu.

13 km

most žampach 
Je druhý největší kamenný železniční most ve střední ev-
ropě. (První je most Landwasserviadukt ve Švýcarsku.) 
stavba byla započata na jaře roku 1898, ukončena o dva 
roky později. unikátní technická památka překlenuje údolí 
Kocour a potok studený (Kocourský potok) mezi částmi 
žampach a studené u města Jílové u Prahy, na železniční 
trati vrané nad vltavou – Čerčany. výška mostu je 41,7 m, 
což je jen o metr nižší výška než má nuselský most v Pra-
ze. délka mostu činí 109 m, jedná se o oblouk o poloměru 
180 m. 

12 km

ZÁmEK jEmNiště
Barokní zámek Jemniště byl vystavěn v roce 1720–
1725. Jeho současným majitelem je rodina sternbergů, 
kteří celoročně obývají levé křídlo zámku.

20 km 

tuRIstIcKé tIPy



RoZhLEdNa špuLKa Na vRchu BŘEZÁK u LBosÍNa 
na vrchu Březák nedaleko Lbosína na Benešovsku stojí architektonic-
ky velmi zajímavá dřevěná rozhledna Špulka.vyjdete-li 150 schodů na 
vrchol rozhledny, budete ve výšce 30 m nad zemí, odkud se otevírají 
krásné kruhové výhledy do širokého okolí. za dobrých podmínek je prý 
vidět až do Krkonoš na sněžku.

24 km

ZÁmEK štiŘÍN
Je na krásném místě, 25 km jihovýchodně od centra Prahy, v roman-
tickém prostředí barokního zámku obklopen několika rybníky. součástí 
areálu je zámecký park v anglickém stylu. Rozsáhlý areál nabízí široké 
spektrum hotelových služeb a možností sportovního a kulturního vyžití, 
stejně jako relaxace a odpočinku.

15 km

Z týNcE Na GRyBLu a do vLČÍ RoKLE
z týnce nad sázavou vyjedete po cyklotrase č. 19, která vás zavede 
přes Holý vrch-rozcestí a dolní Požáry do přírodní rezervace Grybla 
se stejnojmennou horou, jež je nejvyšším bodem Hornopožárského 
lesa. cesta vede bukovým porostem, v němž jsou roztroušeny skalky 
a osamělé žulové balvany, obrostlé mechy. Můžete si udělat odbočku 
na vyhlídku Panská skála – dovede vás k ní červená turistická značka 
– výhledu částečně brání vzrostlé stromy. Po cyklotrase pak pojedete 
do Horních Požárů, kde odbočíte na žlutou turistickou značku, která 
vás dovede do přírodní památky vlčí rokle. ve strži, zarostlé bučina-
mi starými až 200 let, se nachází kamenné moře z žulových balvanů, 
dosahujících místy až několika metrů, pod nimiž protéká malý potok. 
žlutá turistická značka vás pak dovede do Prosečnice, kde se napojíte 
na cyklotrasu č. 19d, která vás zavede zpět do týnce nad sázavou. 
další variantou je v Horních Požárech neodbočit na žlutou turistickou 
značku, ale pokračovat po cyklotrase č. 19 až do Kamenného Přívozu, 
a tady odbočit vlevo na cyklotrasu č. 19d. Po ní se vrátit do týnce nad 
sázavou (asi 4 km navíc).

11 km / 24 km
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Městské muzeum týnec
nádvoří adama Hodějovského 48
257 41 týnec nad sázavou
tel.: +420 317 701 051
www.mestotynec.cz/muzeum

turistické informační centrum
Klusáčkova 2, 257 41 týnec nad sázavou
tel.: +420 317 729 050, +420 775 290 032
e-mail: ic@centrumtynec.cz
www.centrumtynec.cz

Městský úřad týnec nad sázavou
K náklí 404, 257 41 týnec nad sázavou
tel.: +420 317 701 431 
fax: +420 317 701 929
e-mail: radnice@mestotynec.cz 

Úřední hodiny – pondělí, středa
8.00–11.00 a 11.30–17.00

Navštivte Týnec nad Sázavou Kalendář aKcí

Kalendář aKcí turisticKé cíle služby

turisticKé cíle služby

KontaKtní informace
informační centrum týnec nad sázavou

Adresa: 
miroslav němec, iČ: 68389205 
Klusáčkova 2, 257 41 týnec nad sázavou

telefon:
+420 317 729 050

mobil:
+420 775 290 032

spojení

w
ww.Posázaví.co

m

Pat
říme do



více informací o městě naleznete na 
www.visittynec.cz  f tyneckevlneni

www.mestotynec.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost


