
Mapu, Poutníkův deník a suvenýry k poutní cestě 
si můžete zakoupit na těchto místech: 
 
1) Informační centrum v Louňovicích 
VI–X, út–so 9.00–12.00 h a 12.30–16.30 h 
www.lounovicepodblanikem.cz 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko aj.) 
 
2) Městys Louňovice pod Blaníkem 
I–XII, po, st 7.00–11.30 a 12.00–16.30 h 
út, čt 7.00–11.30 a 12.00–15.00 h 
pá 7.00–11.30 a 12.00–14.30 h 
www.lounovicepodblanikem.cz 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko, aj.) 
 
3) Zámecká hospoda 
I–XII, po–ne od 10.00 h 
http://restauracepodblanikem.cz 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko, aj.) 
 
4) Hostinec Pod Blaníkem 
I–XII, so–ne od 10.00 h, po–pá od 9.00 h 
(mapy zdarma) 
 
5) Rozhledna na Velkém Blaníku 
X–III, so–ne, státní svátky 10.00–16.00 h 
IV–IX, út–ne 10.00–17.00 h 
je-li v pondělí státní svátek, je také otevřeno 
www.lounovicepodblanikem.cz 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko se srdíčkem, aj.) 
 
6) Dům přírody Blaníku 
XI–III, so–ne, státní svátky, 9.00–16.00 h (24.–26. 12. zavřeno) 
IV–X, so–ne, státní svátky, 9.00–17.00 h 
V, VI, IX, út–ne 9.00–18.00 h 
VII, VIII, po–ne 9.00–18.00 h 
www.dumprirody.cz 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko se srdíčkem, aj.) 
 
7) Turistické informační centrum Vlašim 
I–XII, po–pá 8.30–12.00 a 12.30–16.30 h 
V–IX (1. 5.–15. 9.), so–ne 9.00–16.00 h 
www.vlasimskypark.cz/turisticke-informacni-centrum 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko se srdíčkem, aj.) 

 
8) Návštěvnické centrum a pokladna Hrad Český Šternberk 
www.hradceskysternberk.cz/oteviracidoba.html 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko, aj.) 
 
9) Restaurace Pod hradem 
po 11.00–20.00 h 
út–čt, ne 11.00–21.00 h 
pá, so 11.00–23.00 h 
www.rpodhradem.cz 
(mapy zdarma, razítko, aj.) 
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10) Infocentrum a zámek Rataje nad Sázavou 
XI–III, po domluvě na tel.: 733 607 817, 604 359 813 
IV, X, so– ne 8.00–12.00 a 13.00–16.00 h 
V–IX, út–ne 8.00–12.00 a 13.00–16.00 h 
www.obecrataje.cz/muzeum/zamek-muzeum 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko se srdíčkem, aj.) 
 
11) Informační a kulturní centrum Sázava 
I–VI, IX–XII, po, st 8.00–11.30 a 12.30–17.00 h, 
         út, čt, pá 8.00–11.30 a 12.30–15.00 h 
VII–VIII, po–pá 8.00–11.30 a 12.30–17.00 h 
              so 8.00–12.00 h 
https://mestosazava.cz/informacni-a-kulturni-centrum-sazava/os-1013 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko, aj.) 
 
12) Sázavský klášter 
https://www.klaster-sazava.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko, aj.) 
 
13) Muzeum lidových staveb v Kouřimi 
www.skanzenkourim.cz/pro-navstevniky/oteviraci-doba 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko, aj.) 
 
14) Turistické informační centrum Kolín 
I–XII, po–pá 9.00–17.00 h 
         so–ne 10.00–17.00 h 
zavřeno: 24. 12., 25. 12., 31. 12., 1. 1., Velikonoční pondělí 
www.tickolin.cz 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, aj.) 
 
15) Turistické informační centrum Kouřim 
I–XII, po–pá 8.00–11.00 a 12.00–16.00 h 
         so–ne 10.00–12.00 a 12.30–17.00 h 
www.mestokourim.cz 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko, aj.) 
 
16) Penzion a restaurace U Kamene 
www.penzionukamene.cz 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, ubytování, restaurace) 
 
17) Kulturní a informační centrum Sadská 
I–XII, po 8.00–11.00 a 13.00–17.30 h 
          út, čt 14.00–16.00 
          st 8.00–11.00 a 13.00–15.00 h 
www.kic-sadska.cz 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko aj.) 
 
18) Hotel Modrá Hvězda Sadská 
www.facebook.com/Hotel-Modr%C3%A1-hv%C4%9Bzda-178632642762961 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko, ubytování, restaurace, aj.) 
 
19) Informační a kulturní centrum Stará Boleslav 
I–XII, út–ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00 h 
www.staraboleslav.com 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko, aj.) 
 
 
 
 
 

http://www.obecrataje.cz/muzeum/zamek-muzeum
https://mestosazava.cz/informacni-a-kulturni-centrum-sazava/os-1013
https://www.klaster-sazava.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba
http://www.skanzenkourim.cz/pro-navstevniky/oteviraci-doba
http://www.tickolin.cz/
http://www.mestokourim.cz/
http://www.penzionukamene.cz/
http://www.kic-sadska.cz/
http://www.facebook.com/Hotel-Modr%C3%A1-hv%C4%9Bzda-178632642762961
http://www.staraboleslav.com/


20) Infocentrum – Kočárovna Brandýs nad Labem 
I–XII, po–pá 9.00–17.00 h 
          so 9.00–13.00 h 
          ne 13.00–17.00 h 
www.brandysko.cz 
(mapy zdarma) 
 
21) Informační centrum – Neratovice 
I–XII, po, st 7.00–18.00 h 
         út, čt 7.00–15.00 h 
         pá 7.00–13.00 h 
www.neratovice.cz 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko, aj.) 
 
 
22) Informační a dopravní centrum Podřipska – Roudnice nad Labem 
XI–III, po–pá 8.00–17.30 h 
          so, ne, sv. 10.00–16.00 h 
IV–X, po–pá 8.00–17.30 h 
          so, ne, sv. 9.00–17.00 h 
www.vyletnarip.cz 
(mapy zdarma) 
 
23) Turistické informační centrum Mělník 
I–XII, po–ne 9.00–17.00 h 
www.mekuc.cz/turisticke-informacni-centrum 
(mapy zdarma) 
 
24) Hostinec U praotce Čecha – Ctiněves 
www.obec-ctineves.cz/o-obci/turisticke-informace 
(mapy zdarma, mapy k zakoupení, Poutníkův deník, suvenýry, razítko se srdíčkem, aj.) 
 
25) Chata Říp 
I–XII, po–ne 10.00–17.00 h 
http://chatarip.eu 
(razítko, aj.) 
 
26) U Džoudyho (knihkupectví a čajovna v Praze, e-shop) 
I–XII, po–pá 9.00–19.00 h 
         so 9.00–14.00 h 
www.udzoudyho.cz 
(mapy k zakoupení, Poutníkův deník) 
 
27) MAPIS (Mapové informační středisko v Praze, e-shop) 
I–XII, po–pá 9.00–18.00 h 
www.mapis.cz 
(mapy k zakoupení, Poutníkův deník) 
 
28) TURISTASHOP (turistické knihkupectví v Praze, prodej map, e-shop) 
I–XII, po–pá 9.30–18.30 h 
         so 9.30–12.30 h 
www.turistashop.cz 
(mapy k zakoupení, Poutníkův deník) 
 
29) KIWI svět map a průvodců, s.r.o. (největší cestovatelské knihkupectví ve střední Evropě, 
prodejna v Praze, e-shop) 
I–XII, po–pá 10.00–15.00 h (během lockdownu, osobní odběr) 
www.mapykiwi.cz 
(mapy k zakoupení, Poutníkův deník) 
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30) Karmelitánské nakladatelství – Knihkupectví Litoměřice (knihkupectví v Litoměřicích, e-shop) 
I–XII, po–pá 8.30– 17.30 h 
         so–ne 9.00–12.00 h 
www.kna.cz/litomerice 
(mapy k zakoupení, Poutníkův deník) 
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