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Anotace 

Autor práce: Antonín Kostínek, 4. A, Obchodní akademie Neveklov 

Název práce: Interaktivní mapa pro rozvoj turistického ruchu 

Práce vznikla jako Středoškolská odborná činnost studenta 4. ročníku Obchodní akademie 

Neveklov – obor: Obchodní akademie se zaměřením na informatiku. 

Jejím cílem je vytvořit interaktivní mapu ve formě prezentace, která bude přístupná turistické 

veřejnosti a podpoří tak rozvoj cestovního ruchu v místním regionu. 

Snímky map jsou pořízeny pomocí aplikace Google Earth, která nabízí pohled z vesmíru. 

Dále je pracováno s informacemi z historie, historickými prameny. K interaktivní mapě jsou 

připojeny návrhy cyklotras. Orientace v souboru probíhá pomocí hypertextových odkazů u 

objektů. Turista se dozví informace jak ze současnosti, tak i z historie. Dále získá povědomí o 

významných osobnostech, které jsou spjaty s Neveklovem a jeho okolím. 

 

Klíčová slova: Neveklov, interaktivní mapa, prezentace 

  

Annotation 

The work was created as a SOČ of a student of the 4th year of the Neveklov Business 

Academy - field: Business Academy with a focus on informatics. 

It is aim is to create an interactive map in the form of a presentation that will be accessible to 

the tourist community to support the development of tourism in the local region. 

Map images are taken with Google Earth, which offers a view from space. In addition, 

information from history, historical sources is worked on. Cycling trail suggestions are 

attached to the interactive map. File orientation is done by hyperlinks on objects. The tourist 

learns information from both the present and the history. He will also gain awareness of 

important personalities connected with Neveklov and his surroundings. 
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Úvod 

Rozvoj cestovního ruchu a služeb může významným způsobem ovlivnit ekonomický růst regionu. 

Jsou-li přilákáni turisté, je nejen zviditelněna památka, místo, stavba, ale šanci získávají v návaznosti i 

služby – restaurace, cukrárna, rychlé občerstvení, infocentrum. To přináší i nové pracovní příležitosti. 

Je tedy v zájmu každého obyvatele dané lokality, aby o místo svého pobytu pečoval, rozvíjel jej a 

propagoval.  

Město Neveklov se pyšní bohatou historií, ale díky své poloze v podhůří Českomoravské vrchoviny 

zůstalo dlouho turisticky zapomenuto. Co na tom, že v blízkosti leží Slapská přehrada či zámek 

Konopiště. Případní turisté přijedou k zámku a po jeho prohlédnutí opět odjíždějí. Často nenavštíví ani 

sousední Benešov.  A Slapská přehrada? Nabízí lokality ke koupání.  Zde turisté prožijí „svůj“ týden a 

pak, hurá, domů. 

Proč nenavštěvují zajímavosti v okolí? Odpověď je jednoduchá – nevědí o nich. Interaktivní mapa, 

jejíž vznik je cílem této práce, může stát na počátku informačního systému. Turista ji najde na 

stránkách městského úřadu, v infocentru, na infokioscích u vyhlídnuté lokality. Pokud v ní objeví to, 

co jej zajímá, rozhodne se pro další výlet, který mu odkryje nová místa. A možná zde najde taková, 

která jej přilákají i v budoucnu.  

Cílem práce je vytvořit interaktivní mapu, která turistovi nabídne základní informace o Neveklovu a 

okolí. Další podrobnější údaje pak již turista dohledá v dostupných materiálech. Vzhledem k rozvoji 

cykloturistiky poskytne mapa i nabídku atraktivních výletů na kole. 

Pro mapu budou využity fotografie, která místa přiblíží.  

Turistika je v dnešní době stále více oblíbenější jak mezi staršími, tak i mladšími lidmi. Cyklistika je 

také na vzestupu. Je stále větší zájem o projížďky na kole do turisticky oblíbených lokací za zážitky. 

Turistický ruch se stává zároveň přínosem pro navštěvovanou lokaci, prospěje především obchodu. 

Například využije ubytování, či si pouze koupí suvenýr v obchodě. Návštěvník se může v lokalitě 

zdržovat i déle.  

Hlavním cílem vytvoření interaktivní mapy je turistu zaujmout, ukázat na co se může podívat, kam lze 

vyrazit na výlet. Informovanost hraje důležitou roli. Jinak se může stát, že návštěvník mine nejvíce 

zajímavá místa a jen okrajově si prohlédne památky. Bude zklamaný. Může pak šířit negativní recenze 

navštíveného místa a zájem ostatních turistů bude upadat. 

Tato lokalita může turistovi nabídnout výlety za poznáním. Měla zajímavou a bohatou historii. 

Památky jsou dobře přístupné a díky soustavné péči jsou většinou v dobrém stavu.  
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1 Interaktivní mapa 

Co je to interaktivní mapa? Je to program, který si můžeme spustit přímo poblíž památky nebo 

v lokálním infocentru, ale i na internetu. Turista má okamžitý přístup k informacím, vidí zajímavá 

místa, či poznává historii. Díky mapě se dokáže lépe zorientovat v krajině, dokáže si zapamatovat 

cestu, vidí obrázek místa s popiskem a podle toho se rozhodne, zda místo navštíví. Je na uvážení 

každého návštěvníka, zda se mu dané místo líbí či nikoliv.  

Před lety jsem na internetu objevil interaktivní mapu našeho ČS. opevnění, které bylo vystavěno před 

II. světovou válkou a je turisticky vyhledávané a stále zajímavé. Na mapě bylo opevnění rozděleno na 

několik kategorií. Případný návštěvník podle lokace zobrazil mapu a na ní bylo vyznačeno přesné 

místo. Bylo zde uvedeno, o jaký bunkr se přesně jedná. Dále zde byla informace o jeho stavu, zda je 

možné jej navštívit. Ale byla zde i místa, kde bylo uvedeno, že bunkr měl být vystavěn, ale se 

zabráním Sudet se tak již nestalo. 

Co jsou to informace? 

 „V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm 

probíhajícím. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost (entropii) systému (např. příjemce / 

uživatele informace).“  1 

1.1 Možnosti využití interaktivní mapy 

Nabízí se několik možností, jednou z nich je poskytnutí interaktivní mapy přímo v turistickém centru, 

kde by si uživatel na dotykovém monitoru aplikaci přímo spustil a rovnou by s ní operoval. Přínosná 

by však byla pro turistu, který se přímo v Neveklově nachází a má v plánu se v této lokaci chvilku 

pozdržet. Celá aplikace je přehledně postavena a je jednoduchá, takže s obsluhou programu by neměl 

mít problém ani méně zkušený uživatel. 

Turista přistoupí k monitoru, uvidí erb Neveklova a políčka, která, když se dotkne prstem, jej odkáží 

na podřazený snímek, a pak se jednoduše vrátí. Takto se rychle dostane k informacím, vybere si jen ty 

pro něj zajímavé nebo podstatné a vydá se na cestu.  

Oddíly cyklotrasy poskytnou základní tipy pro jízdu na kole pro turisty, kteří si rádi užívají projížďky 

v malebné krajině a cestou se chtějí zastavit na zajímavých místech. 

Interaktivní mapa může též pomoct pracovnici infocentra, kdy může odkázat turistu na tento program, 

například při větším náporu turistů, a turista si tak naopak zkrátí čekání na pracovnici infocentra. 

                                                      
1 [online]. [cit. 2018-11-13]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Informace 
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Další možností je nahrání mapy na webové stránky města a potencionální návštěvník by si jej mohl 

prohlédnout vzdáleně, vybere místa, která se pak následně rozhodne navštívit, a vydá se na cestu 

k Neveklovu. Mapu by si mohl prohlížet na stránkách nebo si ji přímo stáhnout do svého zařízení. 
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2 Tvorba mapy 

Pro základ projektu byl použit program PowerPoint z kancelářského balíku od Microsoftu. Informace 

o určitých bodech jsou z několika zdrojů. Dobrou orientaci mi poskytla skutečnost, že většinu památek 

znám dobře osobně nebo z vyprávění. Ale pro přesnost byly využity internetové i knižní zdroje. 

2.1 Google Earth 

Dále pro práci s mapami byla použita aplikace Google Earth, která je volně dostupná ke stažení na 

oficiálních stránkách Googlu. Tato aplikace nabízí zajímavé pohledy na svět z vesmíru. Je užitečná 

pro zorientování v neznámé krajině, naplánování cesty na výlet nebo či jen si pouze prohlédnout určité 

místo z ptačí perspektivy. Aplikace zobrazí planetu Zemi z pohledu, který je od satelitu. Satelit, který 

obíhá okolo Země, pořídí snímky a my si je pak díky programu můžeme prohlédnout. Po spuštění 

aplikace zarolujeme kolečkem myši pro přiblížení obrazu. Držením levého tlačítka myši a následně 

pohybem myši otáčíme planetou. Funkce Street view nám umožňuje si prohlédnout detailně ulice, 

které nasnímal vůz od Googlu s 360° kamerou. 

2.2 Paint.net 

A v poslední řadě byl použit na tvorbu cyklotras a úpravě fotek Paint.net. Tento program je též volně 

dostupný ke stažení na internetu. Program Paint.net nabízí úpravu fotografií, kde díky vrstvám 

můžeme vložit objekt nebo jej předělat. Pomocí klonovacího razítka lze nějaký objekt úplně vymazat 

z obrázku. Dále program nabízí možnost vložení textu, ořezání, otočení. Výsledný obrázek umí 

ukládat v několika formátech. 

Začínající grafici ocení, že tento program má licenci zadarmo a není zde omezení pro použití 

programu i pro komerční účely.   

Ke zdrojům informací přibyly publikace zabývající se historií, zejména obdobím protektorátu. 

Aktuální fotografie míst jsou pořízeny mnou a mým aparátem, nikoliv stažené z internetu. Z internetu 

je však stažena například ikonka informací, historické fotografie. 

2.3 Power Point 

Tento program je součástí kancelářského balíku od firmy Microsoft. Je to nejlepší prezentační 

program na trhu. Oproti svým konkurentům například Prezi nabízí velkou škálu možností. Díky tomu 

vznikla interaktivní mapa v tomto provedení. 
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Tento program je využíván nejvíce ve velkých firmách, pro představení určitého projektu, plánu. Dále 

též ve školách, umožňuje snáze předat informace studentovi za pomocí grafického znázornění. Text je 

obohacen například o fotografie, grafy nebo o vložená videa. 

Při tvorbě prezentace je využito různých vzhledů. Nejčastější je používáno bílé pozadí. Program nabízí 

pestrou škálu stylů. Zajímavým zpestřením jsou přechody mezi snímky. 

Prezentace se tvoří na určitých snímcích, první, úvodní, snímek s názvem prezentace u mé interaktivní 

mapy je název projektu a erb Neveklova a dále je nastaven jako vodotisk fotografie Neveklova. 

 

2.4 Tvorba v Power Pointu 

Celý soubor má bez cyklotras padesát pět snímků. První snímek je s erbem města Neveklov, obsahuje 

šest popsaných objektů a dvě malé ikonky. Ikonka informací, která odkáže na snímek, na něm jsou 

základní informace o městě. Druhá je ikonka domečku, která celou prezentaci ukončí a vrací ji 

k původnímu snímku. Každý z šesti hlavních objektů má též svůj odkaz, který směřuje ke svému 

podřazenému snímku. Na druhý snímek odkazuje objekt s nápisem Památky v Neveklově. Je zde 

dělení na město a centrum města a opět ikonka domečku odkazující zpět na úvodní snímek. Toto 

dělení je zde kvůli přehlednosti. Centrum města nebo náměstí obsahuje mnoho bodů a na větším 

snímku by byly body velmi blízko u sebe. Tak by se mohlo stávat, že si turista vybral nějaký bod, ale 

blízko něj by byl druhý. Stačilo by kliknout o kousek vedle a objeví se špatný snímek. Proto je oblast 

rozdělena zvlášť na město a centrum. Třetí snímek obsahuje mapku náměstí a objekty 

s hypertextovými odkazy. Nachází se zde osm červených kruhových objektů a ikonka informací. Tak 

odkáže na Informační centrum v Neveklově. Zde se turista dozví například jeho otevírací dobu. Každý 

objekt má kromě informací popisek. 

Z úvodního snímku se můžeme dostat na snímek, kde je zobrazeno okolí města, jsou zde vybrána 

zajímavá místa. V rohu se stále nachází ikonka domečku, která opět vrací na hlavní snímek. K bodům 

jsou podřazeny další jednotlivé snímky s obrázkem, popiskem a ikonkou pro vrácení zpět. Například 

Kožlí má fotogalerii, dá se přepínat mezi více snímky souvisejícími s Kožlím.  

Některé mnou pořízené fotografie musely být graficky upraveny v grafickém editoru Paint.net. 

Některé části bylo třeba oříznout a odstranit nejvíce rušivé předměty. Odstranit bylo možno jen drobné 

předměty, jelikož při větším zásahu by se snížila důvěryhodnost snímku. 

Při tvorbě cyklotras jsem v aplikaci Paint.net. vyznačil určité cyklistické trasy, červenou a světle 

modrou barvou. Dále došlo ke změření délky trasy pomocí Google maps spuštěných v internetovém 

prohlížeči. 
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Satelitní snímky jsou z aplikace Google Earth. Byla instalována přímo ze stránek Googlu. Po nalezení 

vhodných míst jsem pomocí funkce uložil obrázek, ten se ukládá ve schránce, následně jsem po 

aktivaci klávesové zkratky control + v  v malování vložil snímek do aplikace Malování. 
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3 Neveklov 

Neveklov je malebné město mezi řekami Sázava a Vltava. Okolo se nachází krásná příroda, to 

přitahuje i filmaře, neboť již několikrát tuto oblast využili při vzniku filmových snímků. V blízkosti 

byly točeny například snímky do filmu Vesničko má středisková, seriálu Návštěvníci či Kytice. 

Neveklov se stále rozrůstá, nyní se provádí výstavba na kopci zvaném Sýkorec, který se nachází mezi 

Tloskovem a Neveklovem.  

Výhodou Neveklova je dobrá občanská vybavenost. Obyvatelé mají téměř všechny základní služby a 

produkty po ruce. Není problém zde zakoupit oblečení, obuv, potraviny, pohonné hmoty, drogerii, 

stavebniny, krmiva, léky. Najdeme zde kino, kadeřnictví, mateřskou, základní i střední školu. 

Ve svém volném čase není problém zajít do kina, restaurace či na procházku do tloskovského 

zámeckého parku, kde je například na okraji fotbalové hřiště. Za dob socialismu se zde nacházelo i 

venkovní nekryté brusliště.  

U nové silnice na Benešov se nachází sběrný dvůr, odtud se odpad odváží na třídící linku do Přibyšic. 

3.1 Historie Neveklova 

Není určeno přesné datum, kdy byl Neveklov založen, bohužel není znám ani původ názvu Neveklov. 

Jedna z nejstarších zmínek o Neveklovu uvádí prodej obce Rožmberkem Jindřichem v roce 1285. 

Kupujícím byl údajně klášter na Zderaze za 300 hřiven. Neveklov do bitvy na Bílé Hoře získal různá 

práva, a to podací, várečné, jarmareční, a dále různé úlevy na robotách. Významný je rok 1563. 

V tomto roce byl povýšen statut na město, stalo se tak díky zásluze rytíře Adama Řepy. 

Smil z Hodějova se zúčastnil protestantského povstání stavů v roce 1618. Smil v té době vlastnil 

Neveklov, ale díky účasti na povstání veškeré statky ztratil. „Neveklovu se nevyhnul ani mor, kterému 

v roce 1772 podlehlo 133 obyvatel. Také zhoubné požáry si vyžádaly svou daň: roku 1752 lehlo 

popelem padesát měšťanských domů, roku 1790 byla zničena mimo jiné i kostelní věž s krásnými zvony 

a roku 1814 vyhořelo děkanství, škola a 50 měšťanských domů.“2 

 

V roce 1550 se k Neveklovu připojuje panství Tloskov. Městské výsady a městský znak, kde jsou dvě 

věže v modrém poli (obrázek na straně 13) byly přiděleny za vlády císaře Ferdinanda I. v roce 1563. 

Znak má symbolizovat právě spojení Neveklova s Tloskovem. 

Tloskov vlastnil od roku 1872 známý Vincenc Daněk, spoluzakladatel firmy Breitfeld a Daněk. 

                                                      
2 Prostor-ad [online]. [cit. 2019-01-27]. Dostupné z: https://www.prostor-

ad.cz/pruvodce/pjih/neveklov/neveklov.htm 
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Zlom přišel za druhé světové války. Od roku 1942 bylo zřizováno cvičiště pro jednotky SS, a proto 

začalo vystěhování Neveklovska a Sedlčanska. Vystěhování mělo několik etap. Občané postiženi 

vystěhováním si mohli s sebou odnést jen pár věcí. Zanechali zde svá obydlí, mnohdy teprve čerstvě 

opravená či vybudovaná. Zámky Tloskov, Radíč aj. se staly velitelstvím jednotek německé armády. 

Po válce se část lidí vrátila zpět, druhá část již zůstala v místech, kam byli vystěhováni. Domy se zde 

totiž  stávaly cvičným cílem německých dělostřelců a nebylo kam se vracet. Jednou z nejvíce 

postižených obcí bombardováním byla vesnička Dalešice blízko Jablonné. Hrůzy tohoto období 

dokládají dobové fotografie. 

 

Obrázek 1 Fotka pořízená při vystěhování3 

Krajina byla zamořená nevybuchlou municí, nebezpečnými zbraněmi. To zde zůstalo po výcviku 

jednotek SS, ale pak zde také zanechávala výzbroj ustupující německá armáda. Na každém koutu pole, 

lesa, louky bylo možné nalézt výbušninu. Orba půdy v této krajině byla doslova život ohrožující. 

Z vyprávění je známo, že pro orbu v několika málo případech byli využiti zajatí němečtí vojáci. 

                                                      
3 Benešovský deník [online]. [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: https://benesovsky.denik.cz/galerie/archivni-snimky-

prozrazuji-jak-vystehovani-lidi-z-neveklovska-vypadalo.html?photo=1&mm=8113254&back=358232359-58-2 



 

 

15 

 

Po druhé světové válce zasáhly Vincence Daňka Benešovy dekrety. Zámek byl bohužel znárodněn a 

rychle chátral. Na jeho půdě byla zřízena první traktorová stanice a servisní dílny. Úplně prvními stroji 

byly americké traktory Farmer, které se dostaly do kraje díky poválečnému programu UNRRA, jenž 

měl napomoci poválečné obnově. Později tyto stroje nahrazovaly traktory české a sovětské výroby.  

 

Obrázek 2 Fotografie zachycují vybavení od UNRRA4 

 

 

3.2 Výběr míst 

Vybraná místa v mé práci vycházejí z konzultace s panem místostarostou Neveklova panem Mgr. 

Michalem Sejkem. Centrum města vždy stojí za zmínku, je to centrum dění města. Nachází se zde 

většina obchodů, restaurací, ale i městský úřad, knihovna. Pro zajímavost jsou v práci uvedena místa 

všedního ruchu (zdravotní středisko, hasičská zbrojnice apod.), ale i místa, která jsou turisticky 

zajímavá. 

  

                                                      
4 Vojenský historický ústav [online]. [cit. 2019-01-15]. Dostupné z: http://www.vhu.cz/exhibit/unrra-in-

czechoslovakia/ 
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4 Náměstí 

Malebné náměstí – viz. obr. č. 3,  je čtvercového tvaru, uprostřed se nachází travní plocha s chodníčky 

a třemi památníky. Tyto památníky mají za sebou dlouhou historii. Náměstí a okolní budovy jsou 

zároveň nejstaršími stavbami v Neveklově.  

 

Na přiložené mapce – viz obr. č. 4,  je vidět náměstí Jana Heřmana a Malé náměstí odvíjející se od něj. 

Z mapy je dobře znát, že rozloha Neveklova byla již v minulosti poměrně významná. Kostel sv. Havla, 

též znázorněn, patří k nejstarším stavbám v Neveklově 

 

Obrázek 3 Náměstí nyní5 

                                                      
5 Vlastní archiv fotografií 
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Obrázek 4 Stará mapa Neveklova6 

 

 

Obrázek 5Erb města Neveklov7 

                                                      
6 Kapselshalflanghaarz [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

https://kapselshalflanghaarz.blogspot.com/2018/03/neveklov-mapa.html 
7 Neveklov  [online]. [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: http://www.neveklov.cz/turisticke-informace/pamatky/ 
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4.1 Morový sloup 

Na severní straně náměstí se nachází morový sloup. Byl postaven v roce 1773. Jeho součástí jsou 

sluneční hodiny umístěné těsně pod špicí, dále je na něm portrét svatého Floriána. „Je poctou padlým 

moru, který zuřil v Čechách v roce 1772 a v samotném Neveklově mu padlo za oběť 133 lidí. Zemřelí 

lidé byli pohřbeni u cesty k Vlkonicům.“8  Morový sloup se nachází před starou městskou radnicí. 

 

Obrázek 6 Památník vystěhování, za ním Morový sloup a vzadu Stará radnice9 

4.2 Stará radnice 

Dnes již bývalá radnice je původně renesanční budovou z let po roce 1598, následně byla přestavěna 

kolem roku 1885. V prostorách budovy se nachází dnes již Vietnamská restaurace a v prvním patře 

zmodernizované kino. To bylo dříve velkým sálem, jenž byl přestavěn v 60. letech 20. století. 

                                                      
 
8 [online]. [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: http://www.neveklov.cz/turisticke-informace/pamatky/ 

 
9 Vlastní archiv fotografií 
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V přízemí budovy sídlil za První republiky v místnostech, které před pár lety využívala Česká 

spořitelna městský úřad. Pobočka byla však zrušena a nyní je zde obchod s obuví. Úřad byl přesunut 

ze staré radnice do budovy hospodářské záložny. V této budově je dnes knihovna. Městský úřad se 

v současnosti nachází v nově zrekonstruované budově. 

Na střeše radnice se nachází věžička s hodinami, dnes již odbíjí místo zvoníka každou hodinu 

elektronický systém. 

4.3 Nová městská radnice 

Městský úřad sídlí v prvním patře nově zrekonstruované budovy. Tato budova nejprve mnoho let 

chátrala. Její výstavba je z dob komunismu, ovšem projekt nákupního střediska nebyl po třicet let 

dokončen. Rekonstrukce započatého torza stavby proběhla v nedávné době. Vznikl multifunkční dům 

s parkovištěm. Městský úřad má moderní kanceláře a velkou zasedací místnost. Velká část prostoru 

v prvním a druhém patře byla přestavěna na byty. V přízemí se nachází květinářství, chovatelské 

potřeby, cukrárna a pobočka obchodního řetězce Flop. A také informační centrum. Právě v tomto 

informačním centru je možnost poskytnutí interaktivní mapy turistům na dotykovém displeji. Dále se 

v tomto centru pořádají různé akce a výstavy, například Neveklov za První republiky a další. 

4.4 Památník vystěhování Neveklovska 

Památník vystěhování Neveklovska je umístěn v samém středu náměstí. Vystěhování Neveklova a 

jeho okolí vyhnalo ze svých domovů mnoho rodin, které musely opustit svůj domov jen s několika 

málo věcmi. Mnoho jejich majetku bylo zničeno, či si jej vzala okupující německá armáda. Rodiny, 

které se rozhodly vrátit zpět domů, nalézaly často jen zbytky svých obydlí. 

4.5 Památník padlým v první světové válce 

Třetí památník je pro padlé v první světové válce, kdy museli neveklovští muži nastoupit do války. 

Domů ke svým rodinám se jich nevrátilo 48. Na jejich počest je postaven kamenný památník na 

náměstí. Tam, kde nyní stojí památník, dříve stávala kaplička se sochou Jana Nepomuka, ta ovšem 

byla zbourána. V roce 2011 byla provedena revitalizace centrální části náměstí. 

K tomuto a památníku vystěhování se na výročí scházejí občané a pokládají před památníky věnec pro 

uctění památky.  
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Obrázek 7 Památník padlým v I. sv. válce10 

4.6 Kostel sv. Havla 

Tento kostel se nachází v těsné blízkosti náměstí Jana Heřmana a je jednou z dominant města. Je to 

také jedna z nejstarších budov, základy okolní zdi jsou pravděpodobně jedny z úplně nejstarších. 

„Existoval pravděpodobně již ve 13. století. Středověký kostel byl ve 2. polovině 17. století 

zbarokizován, jeho zdivo je však zřejmě z velké části gotické.“11 Tento kostel je takzvaně „jednolodní“, 

obdélný, kaple je po severní straně. V roce 1790 vyhořela věž kostela, interiér byl obnoven v roce 

1990. Další obnovy se kostel dočkal ve třicátých letech 20. století a dále v 90. letech 20. století. Okolo 

kostela se nachází dnes již zrušený hřbitov, po jeho obvodu je vystavěna hřbitovní zeď s dvěma 

barokními brankami. Jednu branku můžeme vidět z hlavní silnice na Benešov. 

Hřbitov v těsné blízkosti kostela byl zrušen a byl založen nový, větší za Neveklovem směrem na 

Kosovu Horu. Hřbitov je udržovaný, na okraji u přilehlého parkoviště jsou již vzrostlé túje.  

                                                      
10 Vlastní archiv fotografií 

11 [online]. [cit. 2019-01-17]. Dostupné z: http://www.neveklov.cz/turisticke-informace/pamatky/ 
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Dále po této silnici (směr Kosova Hora) se nachází necelý kilometr od náměstí po levé straně starý 

židovský hřbitov. Existence hřbitova může být už od sedmnáctého století. Údajně nestarší čitelný 

náhrobek je z roku 1754. 

4.7 Židovská synagoga 

„Údajně dřevěná, shořela před rokem 1658. Snad na jejím místě byla roku 1658 postavena zděná 

druhá synagoga, který prý byla už v letech 1670-80 přestavěna a roku 1730 po požáru barokně 

obnovena.“12 Tato budova je v dnešní době prostou stavbou bez slohových znaků. Je nutná generální 

oprava. Nachází se po pravé straně, když se vydáme od náměstí Jana Heřmana po nové silnici na 

Benešov. Tato stavba byla po válce využívána jako zemědělské skladiště. Důkazem jsou mohutná 

plechová vrata. V této synagoze byla například v roce 2017 uspořádána výstava o židovském etniku a 

o životech židů v Neveklově před a během druhé světové války. Tato výstava byla uspořádána 

místním studentem obchodní akademie v rámci maturitního projektu a jejím cílem bylo vyvolat zájem 

o rekonstrukci synagogy, o její „oživení“. 

4.8 Hasičská zbrojnice 

Když budeme pokračovat po hlavní silnici, asi po tří stech metrech se nachází po pravé straně hasičská 

zbrojnice místních poloprofesionálních hasičů. Tato budova se před nedávným časem dočkala 

zasloužené rekonstrukce. Místní hasiči mají ve výbavě moderní techniku, například Tatru Terrno, či 

dodávkový vůz VW Transporter a malou loď. Ta je používána na zásahy na Slapské přehradě a 

koupalištích. Součástí vozového parku je i legendární Tatra 148, kterou si místní hasiči opravili a 

nedají na ni dopustit, zejména v horším terénu. 

4.9 Zdravotní středisko a sokolovna 

Zdravotní středisko prošlo také v nedávné době nutnou rekonstrukcí. Uvnitř se nachází lékárna, 

otevírací doba lékárny je uvedena v interaktivní mapě. V budově se dále nachází ordinace praktického, 

dětského, ženského a zubního lékaře. 

V blízkosti zdravotního střediska se nachází místní sokolovna s velkým sálem. V minulém století se 

před budovou nacházelo mnoho dřevěných laviček. Sokolovna je využívána pro různé plesy, zábavu a 

sport. Budova též prošla rekonstrukcí. 

4.10 Kostel Československé církve husitské 

Tento kostel je vystavěn v moderním slohu, výstavba kostela bylo v roce 1934. 

                                                      
12 [online]. [cit. 2019-01-17]. Dostupné z: http://pamatky.kehilaprag.cz/hledani/neveklov-synagoga 
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5 Školy v Neveklově 

 V Neveklově se nachází mateřská, základní a střední škola. Základní škola se jmenuje Jana Kubelíka, 

byla vystavěna kolem roku 2000. Budova byla financována z daru, který byl poskytnut místo náhrady 

škod, které utrpěl Neveklov během druhé světové války. Součástí základní školy je aula, jež slouží pro 

potřeby obou škol, například pro školní vánoční akademii, ale také pro veřejnost. Například se zde 

odehrávají různé koncerty, nejznámější je Podblanický podzim nebo probíhají divadelní představení. 

V základní škole je umístěna i stálá expozice z výpravy na Papuu Novou Guineu.  

Další budovou je budova obchodní akademie. Obě školy sdílí společně moderní jídelnu, tělocvičnu a 

venkovní sportoviště. Tělocvična je jedna z největších ve Středočeském kraji. Součástí areálu škol je 

učitelský dům, velké fotbalové hřiště, tenisové kurty, dětské hřiště určené pro družinu základní školy a 

požární vodní nádrž. 

Vytápění bylo řešeno pomocí termálních vrtů, ale ty postupem času ztratily svůj obsah a nyní je 

základní škola vytápěna tepelnými čerpadly. 

 

Obrázek 8 Základní škola Jana Kubelíka13 

                                                      
13 Vlastní archiv fotografií 



 

 

23 

 

6 Zámek Tloskov 

Tloskov, původně dřevěná vodní tvrz, tj. dřevěná tvrz obehnaná vodním příkopem určeným pro 

zpomalení nepřítele a snazší obranu stavby. Tvrz i ves Tloskov mají první zmínku v historii v roce 

1376. Majiteli byli v těchto dobách  Jejiš a Jindřich z Tloskova. 

Poté byl majitelem Ctibor, Vilém, po nich Kuneš z Tloskova. Ten prodal panství bohatému Janu 

Řepovi z Neveklova, který se od roku 1446 usadil v Tloskově. Jan Řepa z Neveklova byl významným 

příslušníkem rytířského stavu, ale také zemským soudcem. Po jeho smrti zdědil panství jeho syn Jan, 

který je pohřben v neveklovském kostele. Jan zemřel roku 1524. Posledním z rodu Řepů byl Adam, 

také bohatý a významný muž, který zemřel roku 1574. Po jeho smrti majetek zdědil Bernard 

Hodějovský z Hodějova. Následoval Smil Hodějovský, který se aktivně zúčastnil stavovského 

povstání. Díky účasti na povstání byl odsouzen ke ztrátě všeho svého majetku. Hrabě Michna 

z Vacínova, který byl známý katolický politik, byl majitelem od roku 1622. Následoval jeho syn Jan, 

nadále jeho bratr Václav. Bratr, který zemřel 1667, neměl po sobě žádného dědice, a tak se tohoto 

panství ujal bratranec Singmund, který zanedlouho zemřel. Jeho žena, vdova, se po jeho smrti manžela 

rozhodla v roce 1669 prodat Tloskov hraběti Václavu Karlu Čabelickému ze Soutic. Jeho potomek Jan 

Václav prodal Tloskov významnému státníku hraběti Coloredovi z Wallsu. 

„Roku 1797 byl Tloskov zakoupen panem Wimmerem. V majetku měl i mnoho jiných panství. Posléze 

v roce 1872 zakoupil panství Vincenc Daněk, spoluzakladatel známé firmy Breitfeld, Daněk. Po jeho 

smrti panství převzali jeho synové.“ 14 

Za Hodějovských byla přestavěna stávající tvrz na opevněný zámek. Za vlády Čabelických je znám 

jeho historicky první popis. Přístup do zámku byl po mostě přes vyzděný vodní příkop, který 

obklopuje zámek se všech stran. Nad jednopatrovým zámkem se tyčila věž s hodinami a zvonem. 

V dobách, kdy zámek patřil Pachtům z Rájova, se k zámku přistavělo druhé patro. Následně byl 

vystavěn park se zahradou i bažantnicí. Baron Wimmer, který vlastnil zámek, jej nechal od základů 

přestavět, náhle jej však prodal pruským hrabatům v roce 1805. V době, kdy jim patřil zámek, byla 

přistavěna dvě křídla zámku k hlavní budově, věžička zůstala beze změn. Od hrabat jej koupil v roce 

1872 Čeněk Daněk, známý průmyslník, výborný strojník. Císařem byl povýšen do šlechtického stavu, 

byl mu udělen titul „z Esky“. Za vlády Čeňka Daňka zámek procházel důkladnými opravami, bylo 

postaveno nové schodiště, různé ozdobné štíty. Park také prošel několika opravami do anglického 

stylu. V roce 1943 byl zabrán zámek německou okupační armádou. Nyní má Tloskov ve vlastnictví 

                                                      
 
14 [online]. [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: http://www.neveklov.cz/turisticke-informace/pamatky/ 
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Centrum sociálních služeb. Veřejnost se může dostat jen do venkovních prostor. Objekt a přilehlý park 

je udržován. K zámku patří mimo jiné statek Skalka, který nyní prochází rekonstrukcí některých 

budov. Zde mohou klienti žijící v zámku vykonávat mnoho aktivit. Zámecký park je místem, kde se 

koná Dětský den nebo Neveklovské běhy. Na jeho okraji je fotbalové hřiště. Koncem roku 2017 bylo 

městem pro fotbalisty vystavěno nové zázemí a stará chátrající budova byla rozbourána. Zajímavostí 

také je, že v minulém století zde byl otevřený zimní stadión, který se do dnešní doby však nedochoval.  
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7 Významné osobnosti 

S Neveklovem je spjato několik známých osobností. Například opat strahovského kláštera Metod Jan 

Zavoral, spisovatel Handrik Ćěsla, spisovatelka Eliška Horelová, klavírní virtuos Jan Heřman, 

houslový virtuos Josef Suk, průkopník vltavských přehrad prof. Bedřich Votýpka a další.  

7.1 Jan Heřman 

Pocházel z chudé rodiny, jeho otec byl učitelem. Dříve učitel byl placen tím, co mu kdo dal. Hudba už 

Jana fascinovala od dětství a se skládáním začal už ve velmi raném věku. Jeho otec byl učený 

hudebník, a tak poskytoval synovi výuku hudby, ta byla velmi přísná. Musel údajně hrát na housle i 

dvanáct hodin denně.  

„Nějaký čas působil i v Národním divadle jako korepetitor. O něco později se zamiloval do členky 

baletního souboru, s kterou se zanedlouho oženil. Po sňatku přijal nabídku Carské ruské společnosti 

v Orlu, která nabízela, aby na její hudební škole vyučoval hře na klavír. Zanedlouho se z něj stala 

přední osobnost zdejšího nejen hudebního, ale celkově kulturního světa.“15 

                                                      
15 Cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2019-01-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Heřman 
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Obrázek 9 Památní deska Jana Heřmana na náměstí Jana Heřmana v Neveklově16 

7.2 Josef Suk 

Byl to český skladatel, houslista a pedagog. Byl žákem a zeťem Antonína Dvořáka. Josef Suk je 

nejvýraznější představitel Dvořákovy kompoziční školy, zakladatel české hudební moderny. Suk 

studoval na pražské konzervatoři hru na housle u Antonína Bennewitze. Oženil se s Dvořákovou 

dcerou Otilií v roce 1898. 

 

7.3 Jan Kubelík 

Český houslista a hudební skladatel. Ovládal složité techniky, hrál na světově proslulé Stradivariho 

housle. Absolvoval 78 koncertů v USA za doprovodu klavíru od Rudolfa Frimla. Jan Kubelík celý 

život propagoval českou hudbou a byl oporou pro české umělce. Byl vzorem pro další generace 

hudebníků. 

                                                      
16 Vlastní archiv fotografií 
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11. května 1940 měl Jan Kubelík svůj poslední veřejný koncert v Neveklově, a to v sále sokolovny. 

Kraj, ze kterého pocházeli jeho předchůdci, měl velmi rád. 

8 Významná místa v okolí Neveklova 

Významná místa zmíněné v dosavadní části se nacházejí v Neveklově. Tloskov je vzdálen malý 

kousek od Neveklova. Významná místa leží přímo v katastrálním území nebo i lehce za jeho 

hranicemi. Nabízí pestrou škálu možností, kam na výlet.  

8.1 Neštětická hora 

Neštětická hora, která leží nedaleko od Neveklova, je zajímavým místem pro turisty. Je to nevyšší bod 

v okolí města. Na této hoře v roce 1627 proběhlo povstání mířené proti utiskovateli místních sedláků 

Pavlu Michnovi z Vacínova. Bohužel, povstání nedopadlo pro odpůrce dobře a bylo nelítostně 

potlačeno. Začátkem 20. století bylo plánováno postavení dřevěné rozhledny. Ovšem k samotné stavbě 

nikdy nedošlo. V den, kdy se slavilo třísté výročí povstání, byl založen výbor pro stavbu rozhledny. 

Stavbu samotného objektu realizoval stavitel Mařík, který se posléze stal jeho majitelem, protože 

výbor se rozpadl. Práce panu Maříkovi ovšem nebyla nikdy uhrazena. Za mnohé účasti místních 

obyvatel okolí se konalo roku 1927 slavnostní otevření rozhledny. Jak čas plynul, začal se výhled 

z rozhledny zhoršovat vinou růstu okolních stromů. Les v okolí objektu nebyl udržován a začal 

přerůstat samotnou stavbu. Poslední dobou došlo k vykácení některé části stromů a výhled se opět 

zlepšil. Chybějící zábradlí v horním patře bylo doplněno pletivem. V dnešní době město Neveklov 

plánuje zvýšit rozhlednu o několik metrů a celkově ji opravit. Za dobré viditelnosti můžeme uvidět až 

na vysílač Cukrák. Automobil si můžeme zaparkovat v obci Neštětice nebo přímo pod Neštětickou 

horou. Potom následuje procházka lesem k samotné rozhledně, která se nachází 536 m. n. mořem. Do 

objektu je volný přístup. 

 

8.2 Retroautomuzeum Strnadice 

Toto muzeum je nově vybudované v malé obci Strnadice nedaleko od Maršovic. Expozice se nachází 

v prostorách zrekonstruovaného kravína. U muzea se konají různé srazy veteránských klubů. Muzeum 

nabízí staré československé a zahraniční vozy z období socialismu. Zaujmou nejen vozy, ale i tramvaj, 

expozice vybavení VB, dobové dětské hračky. 
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Obrázek 10 Ukázka expozice v muzeu ve Strnadicích17   

8.3 Křečovice 

Vesnička Křečovice je známá díky filmu Vesničko má středisková, kde hrál Marian Labuda, János 

Bán, ale i Rudolf Hrušinský. V obci můžeme vidět zrekonstruovaný železný nápis nad vraty do 

místního zemědělského družstva „JZD mír Neveklov středisko Křečovice“. Dále jsou Křečovice 

rodiště známého houslisty Josefa Suka. Je zpřístupněn vstup do Sukovy rodné světničky, kde je možné 

vidět obrazy, klavír, bustu, dokumenty. Přístup je přes místní hřbitov, kde se nachází i jeho hrob. 

Poznáme ho dle velké vytesané harfy. Do Sukovy světničky (v bývalé škole) pokračujeme chůzí dolů 

ze schodů až k dřevěné brance.  Sukův dům se pak nachází přes silnici. 

                                                      
17 Vlastní archiv fotografií 
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Obrázek 11 Hrob Josefa Suka18 

8.4 Zámek Radíč 

Na zámku Radíč jsou připraveny různé atrakce určené pro příchozí turisty. Nachází se zde 

hospodářský dvůr s domácími zvířaty. Jedna ze služeb zámku je pořádání svatebních obřadů v pěkném 

interiéru a barokních zahradách. Zámek je otevřen od května do září.  

8.5 Trapistický klášter 

Trapistický klášter Poličany se nachází nedaleko od Nahorub. V roce 2007 sem přišla komunita 

trapistek z Itálie. Klášter se jmenuje Klášter Naší Paní nad Vltavou. Součástí kláštera je i dům pro 

hosty. Je otevřen pro ty, kteří chtějí mít několik dní ticho a klid. Turista má možnost nákupu předmětů 

vyrobených v místních dílnách, například med, sušenky dle italského receptu, ale i ručně malované 

obrázky svatých. 

                                                      
18 Vlastní archiv fotografií 
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8.6 Zámek Jablonná nad Vltavou 

Na místě, kde se nyní zámek nachází, dříve stávala vodní tvrz. „První zmínka je z roku 1318, roku 

1729 Jablonnou koupil hrabě Josef Jan Kinský.“19 Zámek se nachází blízko Slapské přehrady. Během 

druhé světové války, kdy se Neveklovsko stalo vojenským cvičištěm SS, tam jednotky gestapa 

umísťovaly svoje archivy. V 60. letech minulého století celý objekt patřil Národnímu výboru města 

Prahy. Výbor provozoval dlouho v areálu domov důchodců.  Po roce 1987 byl zámek vrácen 

potomkům Dr. Rudolfa Vodičky, který jej vlastnil před druhou sv. válkou. Posléze byl zámek prodán 

společnosti Royal Interier. Ta nechala projít zámek kompletní rekonstrukcí. Během oprav byl kladen 

nárok na zachování původního stylu objektu a jeho zahrad. 

V dnešních dobách můžeme během otevírací doby zámek navštívit. Otevírací doba je uvedena na 

webových stránkách zámku. Společnost, která nyní zámek vlastní, provozuje na zámku výstavu 

klasického nábytku. Prohlídka je možná s průvodcem. V zámku se také pořádají stavební obřady, které 

jsou díky romantické podobě zámku žádané. 

 

8.7 Kostel Bělice 

Při příjezdu do obce Bělice je to právě kostel, který nás zaujme na první pohled. Kostel je zasvěcený 

Marii Magdaleně, postavený v gotickém stylu v roce 1355.  Při různých společenských příležitostech 

se v kostele pořádají koncerty. Obec Bělice se nachází přibližně 5 km od Slapské přehrady. O vzniku 

kostela panuje legenda. Místní prý nevěděli, na jakém místě kostel postavit a Bůh jim vyznačil místo 

tak, že v červenci bylo na louce zasněžené místo. Díky tomuto příběhu dostala prý i obec Bělice své 

jméno. Ale o pravdivosti se můžou vést jen dohady. Další legenda je o tajné chodbě, která má údajně 

spojovat bělický kostel a obec Jablonnou.  

 

8.8 Kožlí 

Pozůstatky tvrze Kožlí se nacházejí mezi Vatěkovem a Tismí. Zaparkovat osobní automobil lze před 

Vatěkovem na malém parkovišti, jede se po cestě od Přibyšic. Dále pokračujeme cestou pod 

parkovištěm, zde je závora pro zabránění vjezdu osobních automobilů. Cesta vede v těsné blízkosti 

čistého potůčku. Poté procházíme vedle bývalého mlýna. Kousek za mlýnem se vydáme přes lávku 

doleva. Po několika stech metrech vidíme Výklenkovou kapličku ze dřeva. Dále se vydáme na 

                                                      
19 [online]. [cit. 2019-01-14]. Dostupné z: http://www.zamekjablonna.cz/cz/ 
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vyhlídku, cesta vede do příkrého kopce. Ovšem námaha za to stojí, je zde krásný výhled na zámek 

Konopiště, kostel Chvojen.  

8.9 Nahoruby 

„Patří mezi nejstarší osady v Čechách. Dle místní kroniky připomíná se tato osada již za panování 

knížete Oldřicha (panoval 1012-1037), kdy byla dána tímž knížetem klášteru svatého Jana Křtitele na 

Ostrově (Regesta Bohemiae). Nahoruby patří do farnosti Křečovice, Poličany do farnosti Živohošť.“20 

Každoročně místní dobrovolní hasiči pořádají akci Zetor Nahoruby. Při této akci se sjíždějí do obce 

historické traktory z celého okolí. Občas jsou zde traktory, které přijely i více jak sto kilometrů. 

 

Obrázek 12 Zetor Nahoruby21 

 

8.10 Letecký den v Nesvačilech 

Letecký den v Nesvačilech nabízí podívanou na letadla, na akrobatická představení. K vidění jsou 

nejen současné stroje, ale i stroje historické. Originální i repliky. Častěji než letecký den se koná 

modelářský letecký den. 

                                                      
20 Obec Křečovice [online]. [cit. 2019-01-27]. Dostupné z: http://www.obec-krecovice.cz/osady/nahoruby/ 
21 Vlastní archiv fotografií 
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Obrázek 13 Letecký den v Nesvačilech22 

8.11 Rozhledna Osečany 

Návštěvu osečanské rozhledny  Drahoušek by si neměl nechat ujít žádný turista, procházející tímto 

krajem. Nabízí krásný výhled do okolí. Díky dobrému postavení je možné vidět i část Neveklova, ale i 

mnohem vzdálenější místa. Vyplatí se s sebou vzít dalekohled a fotoaparát. 

                                                      
22 Vlastní archiv fotografií 
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Obrázek 14 Rozhledna v Osečanech23 

                                                      
23 Vlastní archiv fotografií 
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8.12 Slapská přehrada 

Přehradní nádrž na řece Vltavě u obce Slapy ve Středočeském kraji je díky své rozloze šestou největší 

přehradou v ČR. Vystavěna byla během let 1949 až 1955. Je součástí Vltavské kaskády. Součástí 

přehrady je vodní elektrárna. Elektřinu zde obstarávají tři Kaplanovy turbíny. Důvodem vybudování je 

ochrana před povodněmi, ale i výroba elektrické energie. Říká se, že při protržení hráze při povodních, 

by vlna citelně zasáhla Prahu. 

Nad Slapskou přehradou směrem na Neveklov se nachází krásná vyhlídka Máj. V letní sezóně je cílem 

motorkářů. Dále je tato lokace oblíbena majiteli různých plavidel. 
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Závěr 

Práce se věnuje vytvoření interaktivní mapy v programu Power Point. 

Tento program byl zvolen pro snadné ovládnutí, které zvládnou nováčci i pokročilí uživatelé PC. 

Dnešní mladá generace by možná očekávala program náročnější, ale pro generaci turistů vyššího věku 

je třeba zajistit jednoduché ovládání a základní informace podávání větším písmem. Připravená 

interaktivní mapa bude umístěna v Informačním centru Neveklov. Toto centrum je turisty vyhledávané 

a o mapu projevilo zájem. Neveklov a okolí je nejvíce navštěvován v letním období, neboť nedaleká 

řeka Vltava poskytuje možnost koupání. Pro cykloturisty jsou navrženy i výletní trasy, jež jsou 

doplněny o tipy na zastávky k poznání zdejšího kraje. Pro tvorbu interaktivní mapy byly využity 

fotografie vlastní i fotografie z dostupných internetových stránek. Informace byly získávány z 

materiálů v Okresním archivu Benešov. 

Další umístění interaktivní mapy je plánováno na stránkách Města Neveklov, v rekreačních a 

turistických zařízeních, na stránkách škol. 

 Rozvoj cestovního ruchu přináší nová pracovní místa, čímž je zvyšována i životní úroveň místního 

obyvatelstva. Díky větší propagaci kraje dochází již nyní k nárůstu zájmu o služby – restaurace, rychlé 

občerstvení, cukrárna, ale i lékárna a potraviny. V současné době se v okolí Neveklova rozvíjí rovněž 

agroturistika, zájem přitahuje i Centrum sociálních služeb. Ze zjištěných informací jsou určitě 

zajímavé ty, které jsou spjaty s historií Neveklova – založení města, morová epidemie, vystěhováním 

za II. sv. války, likvidace židovského obyvatelstva a existence synagogy. 

 Cíl práce, vytvořit interaktivní mapu, která podá turistovi základní informace o Neveklovu a okolí, 

byl splněn. Mapa byla cvičně vyzkoušena při výuce v obchodní akademii, kdy se noví žáci 

seznamovali s místem a okolím. V budoucnu by bylo možno ji rozšířit o další lokality a přeložit do 

cizích jazyků. Turistů ze zahraničí je zde však v současné době, jak bylo zjištěno rozhovorem 

v infocentru, minimum.  
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Historie

Významné 
osobnosti

Akce v Neveklově

Neveklov
Památky v Neveklově

Památky v okolí

Cyklotrasy

Akce v okolí

Město Centrum města

Stará radnice

Knihovna

Městský úřad

Židovská 
synagoga

Kostel sv. Havla

Památník 
padlým v 1. sv. 
válce

Morový sloup

Památník 
vystěhování

Zámek Tloskov
CSS

Farma Skalka

Základní škola 
J. Kubelíka

Kostel církve husitské

Sokolovna

Zdravotní středisko

Hasičská zbrojnice

Kaplička 
v Neveklově

Farnost

OA Neveklov

Retroautomuzem
Strnadice

Kožlí

Skládka 
Přibyšice

Rozhledna 
Osečany

Trapistický 
klášter

Zámek Radíč

Jablonná nad Vltavou Konopiště

Slapská 
přehrada

Kostel Chvojínek

Rozhledna Neštětice

Zámek Jablonná nad Vltavou

• První zmínka z roku 1318
• V blízkosti Slapské přehrady
• Nyní expozice klasického nábytku
• Kulturní památka ČR
• Přilehlý zámecký park
• Žádaný turistický cíl
• Svatební obřady a prohlídky



18.03.2019

2

Kožlí

• Nabízí vyhlídkovou procházku
• Automobil možno zaparkovat na 

odpočívadle nedaleko Vatěkova,
případně na odpočívadle za Tismí

• Nacházejí se zde trosky tvrze Kožlí či 
výklenková kaplička

• Vyhlídka na okolí, malá jeskynní 
taverna

Kožlí

Kožlí
Zámek Konopiště

Kostel Bělice
• Kostel sv. Magdalény
• První zmínka z roku 

1352
• O kostelu se tradují 

dvě pověsti
„O tunelu do Jablonné“
„ O vzniku kostela“

• V roce 1905 pořízeny 
nové varhany

Zámek Tloskov
• Původně vodní tvrz z roku 1376
• Vystřídáno mnoho majitelů, 

nejznámější: Adam Řepa, baron 
Wimmer, Čeněk Daněk

• Prošel mnoha přestavbami, 
opravami

• V roce 1943 zabrán německou 
okupační silou, po po 2. sv. válce 
traktorová stanice, dnes CSS 

• K zámku přiléhá rozlehlý park
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Zdravotní středisko

Adresa:
Rákosníkova 225
257 56 Neveklov

V budově se nachází lékárna, dětský lékař, 
praktický lékař, stomatolog, ženský lékař

Otevírací doba lékárny
PO, ÚT, ČT, PÁ 7:30 – 16.00
STŘ 7:30 – 18:00

Sokolovna v Neveklově

Konají se zde například hasičské plesy, Šibřinky, 
Mikulášské besídky, vánoční a pouťové zábavy

Více na www.sokolneveklov.cz

Kostel sv. Havla

• Existence sahá do 13. st
• Nachází se vedle neveklovkého náměstí
• Stojí na místě první tvrze v Neveklově
• Konají se zde církevní obřady, koncerty

Kostel Československé církve husitské

• Po roce 1920 v Neveklově 
založena obec Církve 
československé husitské

• Vystavěn 1934 v moderním slohu

Rozhledna Neštětice

• 536 metrů nad mořem
• Nachází se mezi Chvojínkem a 

Neštěticemi
• Roku 1627 se zde konalo povstání 

místních sedláků proti svému pánovi 
Pavlu Michnovi z Vacínova

• Rozhledna vybudována 18. srpna 1927
• Volně přístupná
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Památník padlým v 1. sv. válce

• Památka mužům, kteří museli nastoupit 
do 1. sv. války

• Domů se nevrátilo 48 mužů
• Stojí na místě kapličky se sochou Jana 

Nepomuka

Památník vystěhování Neveklovska

• Umístěn ve středu náměstí
• Na památku rodin, které se musely za 

okupace německou armádou opustit svůj 
domov 

• Tvar památníku má připomínat ohryzek

Morový sloup

• Vystaven roku 1773
• Připomíná morovou epidemii v Čechách v roce 

1772
• V Neveklově moru padlo za oběť 133 obyvatel
• Zajímavostí jsou sluneční hodiny

Stará radnice

• Renesanční budova 
vystavěna po roce 1598

• 1885 přestavována
• V současnosti je zde kino 

restaurace a obchod
• V minulosti v přízemí sídlil 

městský úřad

Knihovna Neveklov
Nachází se na náměstí                  
v Neveklově

Otevírací doba
Po 7:00 – 11:00; 12:30 – 16:30
Út 13:00 – 15:30
St 7:30 – 11:00; 12:30 – 17:30,

Křečovice
• Malebná obec mezi Sedlčany a Neveklovem
• Natáčel se zde film Vesničko má středisková
• Do dnešních dob zůstal na vjezdu do ZD nápis „JZD Mír Neveklov“
• Návštěvník si může prohlédnout: 
Dům J. Suka
Hrob J. Suka
Sukovu mohylu
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Farnost Neveklov

Farma Skalka

• Součástí Centra sociálních služeb 
Tloskov

• Chovají se zde například koně a 
další hospodářská zvířata

• Využita k terapeutickým účelům 
CSS

Zámek Radíč

• První zmínka 1333
• Původně gotická rytířská tvrz
• 1944 obsazen jednotkami SS
• Turistické atrakce pro děti
• Možnost ubytování
• Pořádání svateb na zámku

Sraz Zetorů v Nahorubech
• Obec se nachází 8 km od 

Neveklova
• V roce 2017 obec slavila 1000 let
• Každoročně se zde 3. květnovou 

neděli sjíždějí traktory Zetor
• Účastní se několik desítek strojů
• Následuje spanilá jízda po okolí

Retroautomuzem Strnadice
Adresa:
Strnadice 27, 257 53 Vrchotovy Janovice
www.retroautomuseum.cz

Otevírací doba:
Leden, únor, březen a první polovina dubna
pouze po tel. domluvě
Květen – o víkendech 10:00 – 17:00
Červen, červenec, srpen, září – ÚT až NE – 10:00 – 17:00
Říjen – o víkendech – 10:00 – 17:00
Listopad, prosinec – po tel. domluvě
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Den depa Benešov
• Jízdy výletních vlaků do Čerčan a Postupic
• Více na www.posazavsky-pacifik.cz

• Májové setkání v depu Benešov
• Prohlídky motorových lokomotiv
• Výstava modelové železnice
• Zahradní železnice
• Každý rok - 1. 5. od 10 hodin

Obchodní akademie Neveklov
Adresa 
Školní 303, 257 56 Neveklov

Studijní obory
Ekonomické lyceum
Ekonomika a podnikání
- Sportovní management
Obchodní akademie
- Zaměření - cizí jazyky
- Zaměření - informatika
Více na www.oaneveklov.cz

Společenské akce v Neveklově

Spolky Nevenia a YMCA pořádají v Neveklově 
každoročně několik akcí

Dětský den v městském parku Neveklov
Vánoční trhy a Velikonoční trhy na náměstí 
Neveklova

Skládka Přibyšice

• Provozovatel: Technické 
služby Benešov s. r. o.

• Zřízena třídící linka 
• Vytříděný odpad je využit  

pro další výrobu
• Vystavěna linka na 

zpracování bioodpadu

Letecký den v Nesvačilech

• Letiště se nachází u Bystřice
• Konají se zde modelářské dny a nepravidelně Letecký den
• Lety balónem

Významné osobnosti

Jan Heřman Jan Kubelík

Josef Suk
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Jan Heřman
• 31. 8. 1886 – 30. 9. 1946
• Narodil se v Neveklově
• Pocházel z chudé rodiny
• Interpretace skladem od 

L. van Beethovena,          
J. S. Bacha, J. Suka

• Ocenění Národní umělec 
(1946)

• Na jeho počest 
pojmenováno náměstí v 
Neveklově (náměstí Jana 
Heřmana)

Josef Suk (starší)

• 4. 1. 1874 – 29. 5. 1935
• Český skladatel, houslista 

a pedagog
• 1885 – 1892 studium na 

pražské konzervatoři
• V Křečovicích, odkud 

pocházel, možnost 
prohlédnutí rodného 
domu

Jan Kubelík

• 5. 7. 1880 – 5. 12 1940
• Český hudebník, houslista 

a hudební skladatel
• Získal zlatou medaili 

Royal Phillharmonic
Society (1902)

• 78 koncertů v USA
• Památník se nachází před 

sokolovnou v Neveklově

Základní škola Jana Kubelíka
• Vystavěna jako náhrada za škody 

při II. sv. válce
• Nachází se zde velká aula, kde se 

konají koncerty (Podblanický 
podzim), společenské akce, 
divadelní představení

• Moderně vybavená

Pohledy na Neveklov Historie Neveklova před II. sv. válkou
• 11. května 1940 poslední koncert hudebního virtuoza Jana Kubelíka
• Neveklov byl rozmanitý na obchody a řemeslníky
• Například zde byla četnická stanice se svým vlastním žalářem 
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Historie Neveklova během II. sv. války

• Vysídlení Neveklovska a Sedlčanska v letech 1942 až 1944
• Vystěhování probíhalo v pěti etapách
• Zasáhlo okolo 30 000 lidí
• Bylo plánováno úplné vystěhování obyvatel Benešovska a Sedlčanska
• Výcvikový tábor pro jednotky SS

„SS-Truppenübungsplatz Beneschau“

Historie Neveklova během II. sv. války

Historie Neveklova po II. sv. válce
• Návrat do mnohdy zničených 

domovů
• Ve většině případů byl návrat 

nebezpečný – munice v 
budovách, miny

• Krajina byla zamořena 
nevybuchlou municí

• Orání půdy bylo velmi 
nebezpečné

Židovská synagoga v Neveklově

• Postavena 1670 – 1680
• 1730 vyhořela
• Obnovena v barokním slohu
• Poslední rekonstrukce 1910
• Po válce sloužila jako skladiště 

pro JZD
• Nyní je pod památkovou 

ochranou

Trapistický klášter Naší Paní nad Vltavou

• V roce 2007 přišel z Itálie řád 
trapistek

• Vyrábějí se zde některé 
potraviny podle tradičních 
italských receptů

• Malý obchod s produkty z 
tohoto i jiných klášterů

• Dům pro hosty pro poutníky

Hasičská zbrojnice Neveklov
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Rozhledna Drahoušek u Osečan

• Nachází se nedaleko od 
Křečovic

• Parkování asi 650 
metrů od rozhledny

• Krásný výhled na 
Sedlčansko a 
Neveklovsko

Kaplička v Neveklově

• Nachází se na rozcestí cest 
do Sedlčan, Benešova a 
Prahy

• V roce 2004 byla provedena 
celková rekonstrukce

Kostel sv. Václava

• Zasvěcený sv. Václavu
• Vesnice Chvojínek
• Zde byl točen film Kytice
• Vystavěn v gotickém stylu 

koncem 13. st

Informace o Neveklově

• Starosta: Ladislav Trumpich
• www.neveklov.cz
• Počet obyvatel 2 593 (k roku 2016)
• Vzdálen 12 km od Benešova
• Katastrální rozloha 5445 ha

Infocentrum Neveklov

• Náměstí Jana Heřmana 333

• Otevírací doba v sezóně: červenec, srpen
• PO, ÚT-PÁ 8:00 – 11:30 12:00 -16:30
• SO 9:00 – 15:00 NE zavřeno
• Otevírací doba mimo sezónu: září – červen
• PO, ST 7:45 – 11:30 12:00 – 16:45
• ÚT ČT, PÁ 7:45 – 11:30 12:00 – 15:45

Městský úřad Neveklov

Adresa
• Městský úřad
• Náměstí Jana Heřmana 80
• 257 56 Neveklov

Oddělení
• Matrika, stavební úřad, životní prostřední, mzdy, 

opatrovnictví
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Slapská přehrada

• Vystavěna v letech 1949 – 1955
• Hloubka 58 m
• Vodní elektrárna Slapy
• Nainstalovány 3 Kaplanovy 

turbíny

Akce v okolí

Den depa Benešov

Zetor Nahoruby

Letecký den Nesvačily

Cyklotrasy

Neveklov – Křečovice - Osečany

Neveklov – Stranný - Bělice - Blaženice - Všetice - Neveklov

Neveklov – Tisem – Neštětická rozhledna - Neveklov

Neveklov – Křečovice - Neveklov

Neveklov – Spolí – Strážovice – Hořetice – Vráce - Neveklov

• Při využití 
světle modré 
trasy přes 
obec Neštětice 
– délka 8,8 km

• Při jízdě po 
okružní cestě 
po červené 
trase - celkem 
délka 13,7 km

• Doporučená 
zastávka: 
Rozhledna 
Neštětice 

Rozhledna Neštětice

Rozhledna Neštětice

• 536 metrů nad mořem
• Nachází se mezi Chvojínkem a 

Neštěticemi
• Roku 1627 se zde konalo povstání 

místních sedláků proti svému pánovi 
Pavlu Michnovi z Vacínova

• Rozhledna vybudována 18. srpna 1927
• Volně přístupná

• Délka trasy      
- 14,5 km

• Začátek v 
Neveklově, 
dále přes obec 
Stranný, 
Bělice, 
Blaženice, 
Všetice

• Doporučená 
zastávka: 
zámek 
Jablonná nad 
Vltavou, kostel 
Bělice 

Bělice

Zámek Jablonná nad 
Vltavou
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Kostel Bělice
• Kostel sv. Magdalény
• První zmínka z roku 

1352
• O kostelu panují dvě 

pověsti
„O tunelu do Jablonné“
„O vzniku kostela“

• V roce 1905 pořízeny 
nové varhany

Zámek Jablonná nad Vltavou

• První zmínka z roku 1318
• V blízkosti Slapské přehrady
• Nyní expozice klasického nábytku
• Kulturní památka ČR
• Přilehlý zámecký park
• Žádaný turistický cíl
• Svatební obřady a prohlídky

• Délka trasy      
- 12,4 km

• Začátek v 
Neveklově, 
dále přes obec 
Křečovice

• Doporučená 
zastávka: 
Křečovice, 
rozhledna 
Osečany

• Modrá trasa 
vyznačuje 
lesní cestu od 
parkoviště 
(přístupné pro 
kolo)

Rozhledna Drahoušek u Osečan

• Nachází se nedaleko od 
Křečovic

• Parkování asi 650 
metrů od rozhledny

• Krásný výhled na 
Sedlčansko a 
Neveklovsko

Křečovice
• Malebná obec mezi Sedlčany a Neveklovem
• Natáčel se zde film Vesničko má středisková
• Do dnešních dob zůstal na vjezdu do ZD nápis JZD mír Neveklov
• Návštěvník si může prohlédnout:
 dům J. Suka
 hrob J. Suka
 Sukovu mohylu
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• Délka trasy      
- 16,3 km

• Začátek v 
Neveklově, 
dále přes obec 
Křečovice

• Délka trasy      
- 14 km

• Začátek v 
Neveklově, 
dále přes obce 
Spolí, 
Strážovice, 
Hořetice, 
Vráce
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