SVATOJÁNSKÉ PAMÁTKY
Svatý Jan pod Skalou – úvodní zastavení
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Poznávací okruh Svatojánské památky
Ve Svatém Janě pod Skalou se nachází řada zajímavých a státem chráněných památek. Většina z nich
nějakým způsobem souvisí s tisíciletou historií bývalého benediktýnského kláštera. Pokud během návštěvy Svatého Jana pod Skalou nehodláte informace
o zdejších památkách vyhledávat v historických publikacích, můžete se základní údaje o nich nyní dozvědět příjemnou a osvědčenou poznávací metodou
naučné stezky Svatojánské památky. Trasa je dlouhá
pouze 1,4 km (s odbočkou do Sedlce 4 km) a během 20
minut vás provede nejdůležitějšími památkami tohoto místa. Na sedmi zastaveních, která snadno naleznete na vyznačené trase, je popsáno dvanáct nejdůležitějších památek v obci. Zvonička a kaple sv. Ivana
v Sedlci jsou dostupné pouze odbočením z uvedené
trasy (1,3 km od zastávky č. 5, nebo druhou trasou
od zastávky č. 6). Poslední zastavení č. 7 v Sedlci lze
také dodatečně navštívit autem cestou na Loděnici.
Naučnou stezku pro Vás připravila Svatojánská
společnost ve spolupráci se Svazkem obcí – Regionem Dolní Berounka, Regionem Karlštejnsko,
o. s. a obcí Svatý Jan pod Skalou. Svatojánská společnost od svého založení v roce 1991 investovala
do záchrany a obnovy zdejších památek již více než
6,5 milionu Kč. Především díky této naší prvotní
aktivitě se další miliony korun podařilo získat na památky přímo jejich majiteli. Doufáme, že výsledky
naší práce zaznamenáte při absolvování této poznávací trasy. Naši snahu můžete podpořit zakoupením
nabízeného zboží v kostele nebo přímo peněžitým
darem. Přispějete tím k další obnově a zachování
zdejšího jedinečného kulturního dědictví. Děkujeme
a přejeme Vám příjemnou cestu.
Svatojánská společnost
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Svatý Jan pod Skalou – úvodní zastavení
Klášter, kostel Narození sv. Jana Křtitele a věž
Jeskyně a studánka sv. Ivana
Mariánské sousoší a budova Panského hostince
Kaple sv. Maxmiliána – hrobka rodiny Bergerů
Kaple Povýšení sv. Kříže a renesanční sousoší
Zvonička v Sedlci a kaple sv. Ivana
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