
Chyba żadne miejsce w Czechach Środkowych nie 
jest tak tajemnicze, jak region, w którym według le-
gendy ukrywa się mityczna blanicka armia. Duchy 
przeszłości, opowieści i legendy przez lata przeka-
zywane kolejnym generacjom, ale także przepiękna 
przyroda przyciągają turystów z bliska i daleka – to 
właśnie Region Rycerzy z Góry Blaník.
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Dominantą miasta jest dawny klasztor św. 
Franciszka z Asyżu, w którym można odwie-
dzić Muzeum Krajoznawcze Voticka, wystawę 
o kolektywizacji rolnictwa i galerię sztuki sa-
kralnej. Dzieciom spodoba się wystawa wóz-
ków i warsztaty plastyczne. Warto zwiedzić 
domową kaplicę maryjną i wirydarz z zega-
rem słonecznym, a także kopię Grobu Bożego  
w Jerozolimie z XVII w. Z Václavki, 22-metro-
wej wieży kościoła św. Wacława, rozciąga się 
piękny widok na miasto. Motylarnia przybliża 
świat kolorowych motyli. Z otwartego kom-
pleksu motyle wylatują do pobliskiego Stare-
go Sadu, przez który prowadzi krótka interak-
tywna ścieżka dydaktyczna. Ochłodę w lecie 
przyniesie wizyta na nowym biokąpielisku 
Pilař.

Česká Sibiř, której nazwa nawiązuje do nie-
gościnnego regionu w Rosji, wraz z  sąsied-
nim regionem Čertovo břemeno uważana 
jest za raj dla narciarzy biegowych i rowerzy-
stów. Zapraszamy na trasy biegowe Čertova 
břemena na narty do ośrodków Monínec i 
Kvasejovice lub na przejażdżkę po trasach 
rowerowych Votické kopretiny. Jedna z 
tras rowerowych prowadzi na górę Kalwa-
rię do formacji skalnej Miličínský lev. We-
dług legendy lew ten swoim rykiem obudzi 
rycerzy blanickich w najgorszej dla narodu 
czeskiego chwili. Do lwa prowadzi Ścieżka 
Dydaktyczna Čeňka Kraupnera. Z legenda-
mi i tajemniczymi opowieściami zapoznają 
się Państwo na ścieżce dydaktycznej W 
poszukiwaniu tajemniczych opowieści 
Voticka.

7.
REGION CZESKA 
SYBERIA

Zruč nad Sázavou jest rajem dla rodzin z dzieć-
mi. Do zwiedzania zachęca wystawa zamkowa 
Świat klocków i lalek oraz interaktywna eks-
pozycja Historia rzeki Sázavy. Z Wieży Kolo-
wratskiej widać park zamkowy, przez który 
biegnie ścieżka dydaktyczna z  elementami 
gry. Zamek oferuje dwie trasy zwiedzania i 
muzeum Baty. W fosie zamkowej dzieci mogą 
przejść ścieżką rycerza Miloty z Kolowrat, 
będącą zabawą w wychowanie małych ryce-
rzy. Z małymi zabawkami można bawić się na 
placu zabaw i ruchu drogowego z miejscem 
do gry w kulki. Kulki można kupić w Centrum 
Informacji na zamku. Dzień pełen gier warto 
połączyć ze spacerem na wieżę widokową 
Babka, do której prowadzi Zručská stezka.

5. ZRUČ NAD SÁZAVOU

Pokonanie wojsk cesarskich przez Szwedów 
podczas wojny trzydziestoletniej przypomi-
na miejsce pamięci bitwy pod Jankowem 
–  jeden z przystanków ścieżki dydaktycznej 
Śladami bitwy pod Jankowem. Po drodze 
można odpocząć w  parku zamkowym Od-
lochovice. Z historią ratměřickiego chłopa  
i trudnym życiem w okresie wojennym zapo-
znają się Państwo na Ścieżce dydaktycznej 
chłopa Oneša, która zaprowadzi Państwa 
także do źródełka św. Anny z leczniczą wodą 
mineralną. Spacer można zakończyć w parku 
pałacu Ratměřice, w którym rosną dwie se-
kwoje olbrzymie o obwodzie 5 i wysokości 45 
metrów. Coś na ząb warto zamówić w stylowej 
restauracji Sequoia w pałacu, który dziś służy 
jako luksusowy hotel wellness.
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Sázava to jedna z najpiękniejszych rzek Czech, 
także dzięki bystrzom Stvořidla w jej górnym 
odcinku. Jednodniowy spływ z Horky do 
Kácova można urozmaicić kilkoma przystan-
kami. W Zruču nad Sázavou zapraszamy do 
Muzeum Wodniactwa, gdzie dowiemy się, na 
czym pływano przed dziesiątkami lat. W po-
łowie trasy można ze skał obserwować zbieg 
Želivki i Sázavy. W browarze Hubertus Kácov 
warto skosztować lokalnego piwa, a w trakcie 
wycieczki po nim odkryć tajemnicę jego pro-
dukcji. W Kácovie w Małym Muzeum Tech-
niki można obejrzeć czeskie i słowackie mo-
tocykle. Do Horki wrócą Państwo pociągiem 
Posázavský pacyfik. Spływ warto przedłużyć  
o kolejne dni i dopłynąć Sázavą aż do jej zbie-
gu z Wełtawą.

RZEKA SÁZAVA

Dom Wody na zaporze Švihov warto odwie- 
dzić wraz z dziećmi. Wystawa przeniesie 
Państwa do wodnego mikroświata, pod po-
wierzchnię wody i na brzeg rzeki. W atrium, 
przy pomocy akcesoriów do gry można spró-
bować sterować wodą. Podczas zwiedzania 
z przewodnikiem dotrą Państwo do inaczej 
niedostępnych mostów autostrady Hitle-
ra. Dzieci zainteresuje interaktywna wystawa 
Świat pszczół, gdzie przechodząc przez ul sły-
chać dźwięk roju pszczół. W pobliskim rodzin-
nym browarze Švihov czeka nagroda: piwo 
według holenderskich receptur i lemoniada 
chmielowa. Miłośnicy fotografowania muszą 
się zatrzymać przy kamiennym wiadukcie 
kolejowym w pobliżu Němčic i kamiennym 
moście łukowym niedaleko Zahrádčic.

4. HULICE

Obszar turystyczny Regionu Rycerzy z  Góry 
Blaník w większości rozciąga się na terenie 
narodowego geoparku o tej samej nazwie. 
Przez jego środek przebiega rów Blanická 
brázda, którego model 3D można obejrzeć  
w Domu Przyrody Blaník. Na uwagę zasłu-
guje zewnętrzna ekspozycja geologiczna skał 
Podblanicka. O tym, co kryje się w  Blaníku, 
dowiedzieć się można w pobliskim kamienio-
łomie Křížovski lom. Ścieżka edukacyjna ko-
palnią złota Roudný prowadzi przez niegdyś 
najbardziej dochodową kopalnię Austro-Wę-
gier. Geologię Czech prezentuje wyjątkowa 
kamienna mapa geologiczna w Louňovicach 
pod Blaníkem. Prawie sto próbek skał posia-
da kod QR, dzięki któremu można przeczytać 
więcej informacji.
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2. VELKÝ I MALÝ BLANÍK

Velký Blaník to najwyżej położone miejsce w 
regionie, na którego szczycie stoi wieża wi-
dokowa w kształcie husyckiej wieży obserwa-
cyjnej. Wchodząc na górę, mija się Veřejovą 
skálę, gdzie znajduje się mityczne wejście do 
wnętrza góry i Slepičí skálę, z której w 1868 r. 
odłamano jeden z kamieni węgielnych Teatru 
Narodowego. Na szczycie Malégo Blaníka 
wznoszą się mistyczne ruiny kaplicy św. Ma-
rii Magdaleny, pośrodku których już od 200 
lat rośnie ogromny świerk. Ze znaleziskami 
archeologicznymi z obu gór można zapoznać 
się w muzeum w pałacu w Louňovicach pod 
Blaníkem. Z  Blaníka warto wybrać się do pa-
łacu Růžkovy Lhotice, gdzie młodość spędził 
kompozytor Bedřich Smetana.

W pałacu Vlašim można odwiedzić wystawy 
Muzeum Podblanicka, wieżę pałacową lub 
obejrzeć piwnice pałacu. W rozległym parku 
zamkowym na szczególną uwagę zasługuje 
Pawilon Chiński, Stary Zamek i neogotyckie 
bramy. Na dziedzińcu zamku czekają prze-
wodnicy z Centrum Informacji Podblanicka, 
którzy oprowadzą Państwa po parku. Naprze-
ciwko zamku, w  Galerii Občanská záložna, 
można odwiedzić Królestwo Lalek, a w  pa-
raZOO poznać historię niepełnosprawnych 
zwierząt. W Rodzinnej Cukierni na Placu Žižki 
można odkryć wiele słodkich tajemnic. Warto 
wybrać się także do dzielnicy zwanej Bolinka, 
gdzie ukrywa się Loreta vlašimská. Nocne nie-
bo można podziwiać z tutejszego obserwato-
rium.

3. VLAŠIM

Najmniejszy obszar chronionego krajobrazu 
w Czechach przyciąga urokiem typowego 
krajobrazu wiejskiego z gęstą siecią polnych 
i leśnych dróg, przy których stoją kapliczki 
i przydrożne krzyże. Przyrodę OChK Blaník 
można poznać w Domu Przyrody Blaník, 
a  stamtąd wyruszyć ścieżką dydaktyczną  
”Z rycerzem na Blaník” na wieżę widokową. 
Można również wybrać się na wędrówkę liczącą 
190 km po Trasie Pielgrzymkowej Blaník–Říp, 
która zaczyna się w Louňovicích pod Blaníkem. 
Z legendami o rycerzach blanickich można 
zapoznać się na trasie rowerowej ”Śladami 
rycerzy z góry Blaník”. Trasa prowadzi do 
rotund w Libouni i Pravoníně, do Louňovic 
i Načeradce. Zjeść można w popularnej 
restauracji U Matoušků w Kondraci.
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