
Blaník a okolí 

Tábor – Louňovice pod Blaníkem 33 km 

Blaník 

Stání, místo na přespání pod Blaníkem u Louňovic Loc: 49°38'12.721"N, 14°51'44.813"E  (dvě 

místa na stání hned vedle sebe) 

 
 

 
 

Případně se dá stát z druhé strany Blaníku  (na rozhlednu cca 2 km; nedaleko obce 
Kondrac) 

Loc: 49°39'33.309"N, 14°52'59.955"E 

 



 

 
Výlet na Blaník a okruhem po cachích na Malý Blaník  
Cache:  
- Pod Blaníkem 1/1 micro; za prasetem (u parkoviště) 
- Geologie Blaníku 2/2 earth, Pořádně se rozhlédněte kolem sebe a napište mi, o jaký typ ruly se jedná. (Ortorula, 

nebo pararula?*) Podle čeho jste to poznali? 

- Blanik neznamy III – sv.František, Pisen tvorstva 2/2, small; pod bukem smrcek,  
pod smrckem stary koren, pod starym korenem kamen, za kamenem krabicka 

- EU Blaník Cache 3,5/2,5 reg; 1.pod kamenem a listim u korenu dvou tesne roustoucich 
buku a zakryto presne pasujicim kamenem , 2.asi deset metru od stareho, sucheho a 
impozantniho stromu 

- Verejova skala 1,5/3,5 small; nejvetsi plochy kamen s mechem, uschly strom 

- Blaník neznámý II – Blanická studánka 2/2 small, Pod kamenem za bukem - tedy za 
nejblizsim bukem k ceste v mistech, kde je u cesty hromada tlejicich starsich polen a kmenu. 
Kamen je na strane buku odvracene od cesty. 

- Slepici skala 3/3 small; pod kamenem (nejde ho prevratit), pod lesni cestou, pobliz stromu 
s vice nez jednim kmenem na jedne fotce v galerii z 2.5.2009 

- Malý Blanik klaster 2/3 reg; Pod kamenem, ktery je spojen se vzrostlym stromem, 
maskováno listim. 

 
- Hlava Blanického rytíře 

  
- Skála, ze které byl vytěžen základní kámen pro Národní divadlo 

 
 



 
 

- Malý Blaník 
o Kaple sv.M.Magdalény 

  
 

 

V neděli ráno, až budou všichni spát výlet do Louňovic (cca 3 km) 

- Cache Puvodni kamen pro Narodni divadlo 2,5/2,5 small; krabicka z kovu 

- Blanicka vyhlidka – Hrabine 2/3 small; v dutině 



 

 



 

Za rytíři z Blaníku 
- Viz mapka a cyklotrasa 

 

 



 

 

Neděle: 

Přejezd z Louňovic do Vlašimi – 10 km 

Vlašim 

- Parking: 49.706223°,  14.896307° 

- Zámek 

o Naučná stezka Zámecký park 

  



Cache: 

- Zamecka vez Vlasim 2/1,5 small; nezmokne 

- Žižkovo namesti Vlasim 2,5/1 micro; MAGNET POD PARAPETEM LEVE VYLOHY 

(pradlo) 

-  


