
Navštivte Votočnici

Přímo na okraji Votočnice se nachází turistické 

rozcestí „Čertova brázda“, kterým prochází 

žlutě značený okruh kolem Sázavy a zeleně 

značená trasa ze Sázavy do Kouřimi. Několik set 

metrů východně od Votočnice prochází červeně 

značená „Posázavská stezka“. Od Sázavského 

kláštera, stejně jako od nádraží Sázava – Černé 

Budy je to na Votočnici zhruba kilometr.

Děkujeme, že se zde chováte tak, abyste přírodu 

nerušili a nepoškozovali!

Lokalita byla zpřístupněna ve 

spolupráci s RWE Transgas Net, 

generálním partnerem ČSOP. 

Revitalizace lokality byla realizována 

v rámci Programu péče o krajinu 

Ministerstva životního prostředí ČR.

Votočnice

NA DOHLED 
SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA

Základní organizace ČSOP Sázava byla založena v roce 

1996. Zabývá se ochranou přírody, krajiny a životního 

prostředí ve městě Sázavě a jejím okolí. Organizace je 

pozemkovým spolkem a sběrným místem handicapovaných 

živočichů pro Záchrannou stanici Vlašim.

Členové organizace rádi poskytnou bližší informace 

o lokalitách v péči pozemkového spolku i o další činnosti 

organizace.

Kontakt U Remízu 256, 285 06 Sázava

 tel.: 602 273 770

 mail: sazava@csop.cz

Cílem programu Místo pro přírodu je záchrana míst dosud 

přírodně bohatých a cenných a návrat přírody do míst, 

kde byla v minulosti zničena. Mnohdy jedinou možností, 

jak takováto místa ochránit a dlouhodobě zabezpečit, 

je jejich odkoupení. Právě na výkupy těchto pozemků 

použijeme váš dar.

Podpořte prosíme i Vy kampaň 
Místo pro přírodu. Přispějte na konto

9999922/0800.

www.mistoproprirodu.cz
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Té louce na pravém břehu Sázavy nedaleko od 

centra stejnojmenného města se říká Votočnice. 

Nenajdete tu ani rostliny ohrožené vyhubením, 

ani zvířata, která nežijí nikde jinde v okolí. Přesto 

si naši pozornost a ochranu bezesporu zaslouží.

Údolí našich řek jsou stále plnější domů, chat, 

průmyslových areálů a různých komunikací. 

A přitom právě volná, nezastavěná říční niva 

má nezastupitelný význam při ochraně proti 

povodním. Voda, která se na takovém místě 

může nerušeně rozlít, nenapáchá škodu o pár 

kilometrů níže. Nemluvě o tom, že taková louka 

na břehu řeky řekněme v raním oparu či za 

večerního soumraku je přeci nádherná, ne?

I na Votočnici se mělo stavět. Původní majitelka 

pozemku se však nakonec rozhodla jinak – 

darovala louku místním organizaci Českého 

svazu ochránců přírody.

Od roku 2006 je příroda Votočnice ještě 

o něco bohatší. V rámci programů revitalizace 

(„znovuoživení“) krajiny zde bylo vybudováno 

několik tůní a jedno slepé sázavské rameno. 

Tyto drobné vodní plochy, kterých v naší krajině 

neustále ubývá, se postupně stávají domovem 

obojživelníků, vodního hmyzu a dalších 

živočichů. Již nyní zde můžete potkat třeba 

skokany, užovky či vážky…

S tím vším vás seznámí malá naučná stezka, 

kterou zde místní organizace ČSOP za finanční 

pomoci firmy RWE Transgas Net vybudovala. 

Přejeme příjemnou návštěvu plnou poznání 

a odpočinku.
Votočnice je zajímavým místem i z historického 

hlediska. Je nerozlučně spjata se známou 

legendou o svatém Prokopovi. Zalesněným 

svahem severně od louky se táhne takzvaná 

Čertova brázda, kterou prý poustevník Prokop 

s čertem vyoral. A právě tady, na Votočnici, 

se údajně „votáčeli“. Dodnes to připomíná 

obrázek ve výklenku božích muk za silnicí.

Mnohem mladší historie spojuje toto místo 

s Jiřím Voskovcem. V chalupě na okraji louky 

se tento umělec roku 1905 narodil, tady napsali 

spolu s Janem Werichem první svojí hru Vest 

Pocket Revue a na „Otočnici“ vzpomínal 

Voskovec i později v dobách amerického exilu.
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