
Snad žádná z  lokalit ve středních Čechách není 
natolik tajuplná jako kraj, v němž se podle legend 
ukrývá bájné blanické vojsko. Závany minulosti, po 
léta a přes generace tradované příběhy a legendy, 
ale také překrásná příroda přitahující návštěvníky 
z blízka i daleka – to je Kraj blanických rytířů.
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Dominantou města je bývalý klášter sv. Fran-
tiška z Assisi, ve kterém navštívíte Vlastivěd-
né muzeum Voticka, expozici o  kolektivizaci 
zemědělství nebo galerii sakrálního umění. 
Děti potěší výstava kočárků a výtvarné dílnič-
ky. Kromě toho si prohlédnete mariánskou 
domácí kapli a  rajský dvůr se slunečními ho-
dinami. Pokračujte ke kopii Božího hrobu 
jeruzalémského ze 17. století. Prohlédněte si 
město z Václavky, 22 metrů vysoké věže kos-
tela sv. Václava. Svět pestrobarevných motýlů 
prozkoumejte v Motýláriu. Z otevřeného are-
álu vylétají motýli do blízkého Starého sadu. 
Lokalitou vás provede krátká naučná stezka 
s interaktivními prvky. Osvěžení v parném létě 
hledejte na novém biokoupališti Pilař. 

Porážku císařských vojsk Švédy během třiceti-
leté války připomíná památník bitvy u Janko-
va – jedno ze zastavení naučné stezky Po sto-
pách bitvy u Jankova. Po cestě si odpočiňte 
v zámeckém parku Odlochovice. S příběhem 
ratměřického sedláka a nelehkým životem ve 
válečném období se seznámíte na navazující 
Naučné stezce sedláka Oneše. Stezka vás do-
vede také ke studánce sv. Anny s léčivou mi-
nerální vodou. Procházku zakončete v  parku 
zámku Ratměřice, kde rostou dva sekvojovce 
obrovské s obvodem kmene 5 metrů a výškou 
45 metrů. Něco na zub si můžete objednat ve 
stylové restauraci Sequoia na zámku, který 
dnes slouží jako luxusní wellness hotel. 

10. KRAJINA BITVY 
U JANKOVA8.

Sázava patří mezi nejkrásnější řeky v  repub-
lice i  díky peřejím Stvořidla v  jejím horním 
úseku. Jednodenní plavbu z Horky do Káco-
va si zpestřete několika zastávkami. Ve Zruči 
nad Sázavou navštivte Vodácké muzeum, 
kde zjistíte, v  čem se na řeku vydávali vodá-
ci před  desítkami let. Zhruba v  polovině ces-
ty můžete ze skály pozorovat soutok Želivky 
a Sázavy. V pivovaru Hubertus Kácov ochut-
nejte místní vyhlášené pivo. Tajemství jeho 
výroby odhalíte při exkurzi. V  Kácově najdete 
také Malé muzeum techniky vystavující české 
a slovenské motorky. Zpět do Horky se vraťte 
Posázavským pacifikem. Plavbu doporučuje-
me prodloužit o další dny a splout Sázavu až 
k soutoku s řekou Vltavou.

ŘEKA SÁZAVA

Zavítejte s dětmi do Vodního domu u hrá-
ze přehrady Švihov. Expozice vás přenese 
do  vodního mikrosvěta, pod vodní hladinu 
i  na břeh řeky. V atriu si za pomoci herních 
prvků vyzkoušíte vodu ovládat. Komentova-
ná prohlídka vás zavede k jinak nepřístup-
ným mostům Hitlerovy dálnice. Děti zaujme 
také interaktivní výstava Včelího světa, kde 
se projdete včelím úlem a zaposloucháte se 
do zvuků roje včel. Odměňte se v nedalekém 
Rodinném pivovaru Švihov a ochutnejte pivo 
podle holandských receptur nebo chmelovou 
limonádu. Fotografové by neměli vynechat za-
stávku u kamenného železničního viaduktu 
u Němčic, nebo kamenného obloukového 
mostu u Zahrádčic.

4. HULICE2. VELKÝ A MALÝ BLANÍK

Velký Blaník je nejvyšším místem Kraje blanic-
kých rytířů, na jehož vrcholu navštivte rozhled-
nu ve tvaru husitské hlásky. Při výstupu na horu 
minete Veřejovou skálu, kde se nachází my-
tický vchod do nitra hory, a Slepičí skálu, z níž 
byl v roce 1868 odlomen jeden ze základních 
kamenů Národního divadla. Objevte mystickou 
zříceninu kaple sv. Máří Magdalény na vrchol-
ku Malého Blaníku, v jejímž středu již 200 let 
vyrůstá mohutný smrk. S archeologickými ná-
lezy z obou hor se seznámíte v muzeu na zám-
ku v Louňovicích pod Blaníkem. Z Blaníku se 
vydejte na zámek Růžkovy Lhotice, kde mládí 
trávil hudební skladatel Bedřich Smetana.

6. VOTICE

Česká Sibiř, jejíž název odkazuje na  nehos-
tinnou oblast v  Rusku, je spolu se soused-
ní oblastí Čertovo břemeno považována za 
běžkařský a cyklistický ráj. Proběhněte se po 
běžeckých trasách Čertova břemene, zaly-
žujte si v areálu Monínec a Ski areálu Kva-
sejovice, nebo se projeďte po cyklotrasách 
Votické kopretiny. Jedna z  cyklotras vás 
zavede na horu Kalvárie ke skalnímu útva-
ru Miličínský lev, který podle pověsti řevem 
probudí blanické rytíře až bude českému 
národu nejhůře. Ke lvu vede Naučná stezka 
Čeňka Kraupnera. S  pověstmi a  tajemnými 
příběhy se seznámíte na naučné stezce Za 
tajemnými pověstmi Voticka.

7. ČESKÁ SIBIŘ

Zruč nad Sázavou je rájem pro rodiny s dětmi. 
K návštěvě láká zámecká expozice Svět kosti-
ček a panenek i interaktivní expozice Příběh 
řeky Sázavy. Z  vrcholu Kolowratské věže si 
prohlédněte zámecký park, kterým prochá-
zí naučná stezka s herními prvky. Zámek pak 
nabízí dva prohlídkové okruhy a baťovské mu-
zeum. Děti si v  zámeckém příkopě vyzkouší 
zábavnou stezku rytíře Miloty z  Kolowrat 
stylizovanou v  duchu výchovy mladých rytí-
řů. S  malými hračičkami pokračujte na dět-
ské a dopravní hřiště s kuličkovým areálem. 
Kuličky si zakoupíte v  informačním centru 
na zámku. Den plný her spojte s procházkou 
k rozhledně Babka, kam vás dovede Zručská 
stezka.

5. ZRUČ NAD SÁZAVOU

Turistická destinace Kraj blanických rytířů se 
z  velké části rozkládá na území stejnojmen-
ného národního geoparku. Jeho středem se 
táhne Blanická brázda, jejíž rozměrný 3D mo-
del si prohlédnete v  Domě přírody Blaníku, 
kde zaujme také venkovní geologická expo-
zice hornin Podblanicka. Co se skrývá v  Bla-
níku objevíte v nedalekém Křížovském lomu. 
Nejvýnosnějším zlatodolem Rakouska-Uher-
ska vás provede Naučná stezka zlatodolem 
Roudný. Geologii České republiky přibližuje 
unikátní kamenná geologická mapa, kterou 
najdete v  Louňovicích pod Blaníkem. Každý 
z  takřka stovky vzorků hornin je opatřen QR 
kódem, prostřednictvím kterého získáte po-
drobnější informace.

9. GEOPARK KRAJ 
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

Ve vlašimském zámku navštivte expozice Mu-
zea Podblanicka, vystoupejte do zámecké 
věže nebo si prohlédněte zámecké sklepení. 
V  rozlehlém zámeckém parku vás zaujmou 
především romantické stavby jako Čínský pa-
vilon, Starý hrad a novogotické vstupní brá-
ny. Využijte služeb průvodců z Podblanického 
infocentra na nádvoří zámku, kteří vás prove-
dou parkem. Naproti zámku navštivte Králov-
ství panenek v Galerii Občanská záložna. S pří-
běhy hendikepovaných zvířat se seznámíte 
v  paraZOO. Objevit nejedno sladké tajemství 
můžete v  Rodinné cukrárně na  Žižkově ná-
městí. Pokračujte do části zvané Bolinka, kde 
se ukrývá vlašimská Loreta. Noční oblohu mů-
žete pozorovat z vlašimské hvězdárny.

3. VLAŠIM

Nejmenší chráněná krajinná oblast v České re-
publice je vyhledávaná pro svůj půvab typické 
venkovské krajiny, protkané hustou sítí polních 
a lesních cest vinoucích se okolo kapliček, kříž-
ků a božích muk. Přírodu CHKO Blaník vám při-
blíží v Domě přírody Blaníku, odkud se vydejte 
po naučné stezce S rytířem na Blaník, která 
vás dovede k rozhledně. Nebo se vypravte na 
190 km dlouhou túru po Poutní cestě Blaník–
Říp, která začíná v Louňovicích pod Blaníkem. 
S pověstmi o blanických rytířích se seznámíte 
na cyklotrase Po  stopách blanických rytířů. 
Trasa vás zavede k rotundám v Libouni a Pra-
voníně, do Louňovic či do Načeradce. Posilnit 
se můžete ve vyhlášené restauraci U Matouš-
ků v Kondraci.
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