
Rzekę Sazawę i otaczający ją region uwielbiają 
wodniacy i turyści. Posázaví jest popularnym ce-
lem turystycznym już od ubiegłego wieku, kiedy 
po tutejszych drogach wędrowali trampowie. Nic 
dziwnego – atrakcyjność przepięknej przyrody po-
tęguje duża liczba wyjątkowych zabytków.
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Po obejrzeniu pomieszczeń reprezenta-
cyjnych zamku Konopiště, związanego z 
arcyksięciem Franciszkiem Ferdynandem 
d’Este, warto zwiedzić rozległy park zam-
kowy z wybiegiem dla niedźwiedzi lub 
sąsiednie Muzeum Motocykli. Kolejny im-
ponujący pałac to sternbergski pałac baro-
kowy Jemniště, gdzie w parku znajduje się 
małe zoo. W pałacowej kawiarni z restaura-
cją warto spróbować domowych deserów 
i specjałów z dziczyzny. Wycieczkę można 
połączyć z  wejściem na wieżę widokową 
Špulka w  pobliżu Lbosína i zwiedzaniem 
Muzeum Techniki Wojskowej w Lešanach 
z dużą kolekcją zabytkowej i współczesnej 
techniki. W benešovskim Muzeum Sztuki i 
Designu można obejrzeć czeskie dzieła XX 
wieku.

9. ZAMEK KONOPIŠTĚ

Jednymi z najbardziej atrakcyjnych odcin-
ków ukochanej rzeki wodniaków są odcinki 
z  bystrzami między Krhanicami a Pikovi-
cami. Adrenaliny doda nam także pokona-
nie każdego z niezliczonych jazów na rzece. 
Praktycznych rad udzielą Państwu w  ba-
zie Bisport Kácov. Pływanie można sobie 
uatrakcyjnić, zatrzymując się na kempingu 
Sázavský ostrov w Sázavie. Coś oryginalne-
go na przekąskę oferuje Bistro&Café Příběh 
w  Týncu nad Sázavou i Bistro Ledce. Miłoś-
ników wędrówek zapraszamy na Szlak Po-
sázavski z niezliczoną ilością romantycznych 
widoków na rzekę. Z powrotem można wró-
cić legendarną kolejką Posázavský pacyfik, 
która gwarantuje niezapomniane wrażenia.

2. RZEKA SAZAWA

Tę nazwę nosi także ścieżka dydaktyczna przy-
pominająca znanego przemysłowca Františ-
ka Ringhoffera, który w XIX wieku w znaczny 
sposób wpłynął na rozwój regionów Velkopo-
povicko i Kamenicko. Ścieżka oferuje widoki 
na Park Krajobrazowy Velkopopovicko, wy-
cieczkę do Browaru Velké Popovice, spacer 
po parku pałacu Štiřín czy zwiedzanie koś-
cioła z rotundą i cmentarza żydowskiego w 
Kostelcu u Křížků. Oryginalna wieża widoko-
wa Mandava ukryta jest w 12-metrowym po-
mniku upamiętniającym spalenie Jana Husa. 
W pobliżu neogotyckiego zamku w Kamenicy 
warto zatrzymać się przy grobowcu Ringhof-
ferów. W swoje bramy zaprasza także pobliski 
park zamkowy Průhonice, wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.

10. KRAINA BARONA 
RINGHOFFERA8.

Warto zabrać dzieci do Farmaparku Soběhrdy  
ze zwierzętami z całego świata i  szeregiem 
atrakcji. W poszukiwaniu wrażeń zaprasza-
my do Parku Linowego Slapy, gdzie przy-
gotowano trasy dla odważnych wszystkich 
wiekowych kategorii, zajęcia na wodzie, strefę 
relaksu i przestrzeń kreatywną dla dzieci 
zwaną „Kostičkov“. W Fun parku Jesenice  
w Zdiměřicach jest park linowy z elementami 
zabawowymi dla dzieci. Małych podróżników 
zainteresuje Stone park w centrum Benešova. 
Nie tylko latem dzieci i dorośli będą się dobrze 
bawić w jednym z największych parków wod-
nych Aquapalace w Čestlicach. Małych kie-
rowców rajdowych ucieszy wizyta w Muzeum 
Samochodów Retro w Strnadicach.

COŚ SPECJALNIE 
DLA DZIECI

Największe celtyckie oppidum w Czechach 
znajduje się na szczycie Hradiště nad doliną 
Břežanské údolí, biegnie przez nie ścieżka 
dydaktyczna. Jeszcze większe wrażenia 
oferuje zwiedzanie wirtualne oppidum w 
przestrzeni 3D Závist CAVE, które znajduje 
się w Regionalnym Centrum Informacji 
Turystycznej Oppidum Celtyckie Závist 
w Dolních Břežanach. Dzięki urządzeniu 
multiprojektowemu „przespacerują“ się 
Państwo po grodzisku celtyckim i poznają 
życie naszych przodków. Niedaleko miej-
scowości warto odwiedzić także Hradišťát-
ko – pozostałość wczesnośredniowiecznego 
grodziska. Po zwiedzaniu można odpocząć 
w Browarze Olivy w sąsiedztwie pałacu w 
Dolních Břežanach.

5. DOLNÍ BŘEŽANY 

 

Zamki Zbořený Kostelec, Zlenice i Stará 
Dubá łączy nie tylko rzeka Sazawa, ale także 
wojny podiebradzkie, które przypieczętowały 
ich los. Latem można się ochłodzić w kąpie-
lisku rzecznym Senohrabská plovárna wy-
budowanym w stylu I Republiki. Warto obej-
rzeć oryginalny most saperski Bailey Bridge 
w Čtyřkolach lub kościół św. Klemensa w 
Lštění, gdzie znajdowało się grodzisko Prze-
myślidów i skąd otwierał się widok na dolinę. 
Wrażeń architektonicznych dostarczy wizyta 
w kościele św. Piotra i Pawła lub w kościele 
św. Gawła w Poříčí nad Sázavou. W pałacyku 
w Vysokiej Lhotie można obejrzeć siodło Ju-
ráška z filmowej bajki „Trzy orzeszki dla Kop-
ciuszka”.

4. RUINY ZAMKÓW 
NAD RZEKĄ SAZAWĄ 6. JÍLOVÉ U PRAHY 

Aby przekonać się, jak to faktycznie było z wy-
dobyciem złota w królewskim mieście Jílové u 
Prahy, warto odwiedzić Muzeum Regionalne. 
Odważniejsi, tak jak górnicy, mogą zjechać 
pod ziemię do czterech dostępnych sztolni – 
św. Josefa, św. Antoniego z Padwy, Halíře i św. 
Wacława. W sztolni św. Wacława można prze-
jechać się kolejką i obejrzeć zaplecze technicz-
ne z wystawą sprzętu wiertniczego. Na  wy-
sportowanych czeka unikatowa Via ferrata 
– zejście z asekuracją do największego miej-
sca wydobycia. Po zwiedzeniu sztolni można 
wybrać się do Wiaduktu Žampašskiego, na-
jwiększego kamiennego mostu kolejowego w 
Czechach. Cały obszar wydobycia złota można 
obejrzeć ze szczytu wieży widokowej Pepř. 

Trzeci najstarszy klasztor męski w Czechach 
założył pustelnik i patron ziem czeskich, św. 
Prokop. Jego życie i czyny przypominają nowo 
odkryte malowidła ścienne w krużganku 
klasztoru. Ale to nie jedyne miejsce związane 
ze św. Prokopem. Warto wybrać się do źró-
dełka Vosovka, gdzie święty rzekomo spotkał 
się z księciem Oldrzychem lub na spacer ja-
rem zwanym Čertova brázda, który według 
legendy wyorał św. Prokop za pomocą diabła 
zaprzężonego do pługa. Odwiedzając Sázavę, 
koniecznie trzeba zajrzeć do Centrum Sztuki 
Szklarskiej, powstałego w dawnej hucie szkła 
František. Oprócz unikatowej kolekcji szkła 
współczesnego można tu podziwiać kunszt 
mistrzów szklarskich.

1. MIASTO SÁZAVA

Kto kocha opowieści o kocie Mikešu, spryt-
nym lisie, straszydłach i wodnikach, musi 
zobaczyć region, który tak inspirował pisarzy 
i malarzy. Warto odwiedzić Miejsce Pamięci 
Josefa Lady i jego córki Aleny w Hrusicach 
lub obserwatorium astronomiczne w Ond-
řejovie. Można pojechać do pobliskich Mni-
chovic z kościołem Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny i zatrzymać się na Šibeničním 
vrchu, który oferuje zajęcia sportowe o 
każdej porze roku. Szereg tematycznych 
ścieżek dydaktycznych, przecinających re-
gion, pomoże Państwu odkrywać Krainę 
Lady piechotą i na rowerze. Z najmłodszymi 
warto wybrać się do Raju Dzieci na zamku 
Berchtold z Piernikową Chatką oraz minia-
turami zamków i pałaców.

7. KRAINA 
JOSEFA LADY

Majestatyczny kamienny zamek Český Štern-
berk wznosi się na skalistym cyplu nad Sazawą 
i od ponad 770 lat jest w posiadaniu „panów ze 
Sternberga“. Oprócz zainteresowania turystów 
przyciąga także uwagę filmowców. Szczegól-
nie znany jest z serialu „Arabela“ lub fabularnej 
bajki „Anioł Pański“. Warto zwiedzić także jego 
okolicę. Południowa, wysunięta baszta zam-
ku, tzw. „Hladomorna“ (loch), będąca częścią 
przemyślnego systemu fortyfikacji, dziś oferuje 
widok na podzamcze. Z parkingu, idąc żółtym 
szlakiem, dojdziemy na przeciwległe zbocze z 
kaplicą św. Prokopa (patrona Posázaví) i Kas-
kadami Šternovskými. W Českim Šternberku 
warto skosztować wyśmienitych drożdżówek 
zwanych Šternberske koláče.

3. ČESKÝ ŠTERNBERK
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