
i kowboje chodzą tu po ulicach, ale można zobaczyć ich także podczas przedstawienia w amfite-

atrze. W lipcu i sierpniu imprezy odbywają się od wtorku do niedzieli kilka razy dziennie. 

n Westernové mìsteèko Boskovice, ul. Komenského 50 (ok. 2 km za miejscowością), �602/544660,
fax 501/453101, www.wildwest.cz, wildwest@wildwest.cz; 26 IV–31 VIII wt.–nd. od 10.00
do rana; wstęp na teren miasteczka bezpł., przedstawienia płatne 140 Kè/70 Kè.

BLANSKO Kras Morawski najlepiej zwiedzać, wyruszając z Blanska – do jaskini Punkevní
i przepaści Macocha jest stąd zaledwie kilkanaście kilometrów. W punkcie informacji turystycz-
nej przy námìstí Svobody można uzyskać informacje na temat całego Krasu Morawskiego.

u Parkowanie na rynku jest płatne pn–pt. 9.00–18.00, sb. 9.00–12.00.

ab Opodal placu wznosi się renesansowy zamek z 1604 r. Žalkovskych, dawnych właści-

cieli miasta. Mieści się w nim Muzeum Blanska, prezentujące ekspozycje związane z dawnym

hutnictwem, historią miasta i Krasem Morawskim. 

n Zamek Blansko, Muzeum, Zámek 1, �516/417221, 516/418780; IV–X wt.–nd. 9.00–17.00,
XI–III wt.–pt. 9.00–17.00. 

ma Niedaleko rynku przy ulicy Rodkovského stoi piękna drewniana cerkiewka z 1645 r.,

przeniesiona tu z Rusi Zakarpackiej w 1934 r. 

n Z rynku trzeba iść ul. Sadovą, a po chwili skręcić w lewo w ul. Rodkovského. 

mdx JASKINIA PUNKEVNÍ I PRZEPAŚĆ MACOCHA | 1 godz. 30 min Punkevní
to najbardziej znana jaskinia Krasu Morawskiego. Przez pokryte krasowymi naciekami groty
i korytarze wychodzi się na dno przepaści Macocha – głębokiego na 138,7 m zapadliska, któ-
re było kiedyś olbrzymią jaskinią. Trzecia część wycieczki to spływ podziemną rzeką Punkvą.

Wejście znajduje się w zalesionej dolinie ok. 15–20 min pieszo od centrum informa-
cyjnego, hotelu Skalny Młyn i parkingu. Na tej trasie kursuje kolejka Eko Expres. Nie-
daleko wejścia jest stacja kolejki linowej na skraj przepaści Macocha, gdzie stoi chata
Macocha i jest niewielka platforma widokowa. 
n Parking pod jaskinią Punkevní IV–IX pn.–nd. 8.00–17.00; 40 Kè/dzień; kolejka Eko Expres i linowa

(w obie strony) 80 Kè, dzieci 60 Kè, sama linowa (w obie strony) 50 Kè. Można też zatrzymać się
na parkingu (40 Kè/cały dzień), do którego jedzie się przez Vilémovice – na skrzyżowaniu przed
wjazdem na główny plac wsi trzeba skręcić w lewo. 
Jaskinia Punkevní, niedaleko hotelu Skalny Młyn, �516/418602; I–III pn.–nd. wejścia o 10.00,
12.00, 13.00, IV–IX pn.–nd. 8.00–15.30, X pn.–nd. 8.30–13.30; można wybrać trzy warianty
zwiedzania: normalny, ze skróconą trasą spływu, bez spływu. Bilety odpowiednio: dorośli
100/80/60 Kè, dzieci 6–15 lat 50/40/30 Kè; dzieci do 3 lat nie są wpuszczane; bilety lepiej zare-
zerwować, zwłaszcza w czasie wakacji (uwaga dotyczy również pozostałych jaskiń). 

dx KATEØINSKÁ JESKINÉ Kilka minut marszu od punktu informacyjnego i hotelu Skalny Młyn
znajduje się wejście do Jaskini Kateøinskiej. Jest w niej największa w Czechach grota (dł. 97 m, szer.
44 m, wys. 20 m). Bardzo długie i cienkie stalagmity to tzw. lasek bambusowy. 

c Największa pieczara słynie z bardzo dobrej akustyki. Kilka razy w roku odbywają się

w niej koncerty muzyczne. Muzykę z płyt słyszy się także podczas zwiedzania. 

n Kateøinská jeskiné, niedaleko hotelu Skalny Młyn, �516/413161; II, III pn.–nd. wejścia o 10.00,
12.00, 14.00, IV–IX pn.–nd. 8.20–16.00, X pn.–nd. 8.20–14.00; 40 Kè/20 Kè; zwiedzanie trwa
30 min; parking: patrz jaskinia Punkevní powyżej. 

mfx WIEŻA WIDOKOWA Najwyższym punktem Krasu Morawskiego jest Skała Heliša (613 m
n.p.m.). Na nieco niższej górze Podvrší (590 m n.p.m.) koło wsi ustawiono w 2001 r. wieżę widokową
wysoką na 48 m z tarasem widokowym na wysokości 38 m. Wchodzi się na nią po 168 krętych schodach.
Osoby z lękiem wysokości nie powinny się wspinać. Obiekt jest czynny tylko w pogodne dni.

n Rozhledna Veselice-Podvrší (wieża widokowa), koło wsi Veselice (przy drodze z Blanska do Sloupu),
�723/435923; V, VI pt. 12.00–18.00, sb., nd. 9.00–18.00, VII, VIII pn.–nd. 9.00–18.00, 
IX, X pt. 12.00–18.00, sb., nd. 9.00–18.00; w innych terminach rezerwacja – dla grup powyżej
10 osób; 10 Kè/5 Kè; w Veselicach jest parking.
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mmaa Zamek Pernštejn | 1 godz. 30 min 

Gotycka twierdza Pernštejn, malowniczo położona w lesie pośród wzgórz, mogłaby być
tłem dla historycznych filmów. Jest to jedna z najlepiej zachowanych warowni w okoli-
cach Brna. Zbudowana w XIII w. dla Pernštejnów w następnych stuleciach była częścio-
wo przebudowana. 

Zwiedzać można dziedzińce, fortyfikacje oraz wnętrza. Warto zwrócić uwagę na XVI-
-wieczną kaplicę zamkową, Salę Rycerską, Bibliotekę. Do wyboru są dwie trasy.
n W miejscowości Štìpánov nad Svratkou trzeba skręcić w prawo z trasy Žïár–Svitavy, w kierunku

Tišnova. Po mniej więcej 7 km w Nedvìdicach znów w prawo do miejscowości Pernštejn.
Zamek Pernštejn, Nedvìdice, �566/566101; IV, X db., nd. 9.00–15.00, V, VI, IX wt.–nd.
9.00–16.00, VII, VIII wt.–sb., nd. 9.00–17.00. 

Moravský kras
Na północ od Brna ciągnie się Kras Morawski, od 1956 r. pod ochroną. Na niemal
100 km² woda wydrążyła w wapieniu liczne jaskinie oraz widoczne na powierzchni leje
krasowe, polja z wywierzyskami i ponorami oraz kotliny. 

Warto też zwiedzić Blansko – bazę wypadową do Krasu Morawskiego – i Boskovice,
nieco dalej na północ. 

BOSKOVICE Miasteczko było niegdyś podgrodziem zamku, którego ruiny do dziś górują nad zabudową. 

u Na rynku parkowanie jest płatne – najkrótszy postój kosztuje 5 Kè. 

aW latach 90. XX w. zrekonstruowano dawną dzielnicę żydowską. Oprócz 79 zachowa-

nych domów można obejrzeć m.in. budynek łaźni rytualnej, kramy mięsne, cmentarz oraz zdo-

bioną freskami synagogę maior z 1698 r., w której mieści się wystawa, prezentująca historię tej

części miasta. Przez skansen prowadzi ścieżka dydaktyczna. 

n Mapka zabytków i ich dokładny opis znajduje się m.in. na budynku dawnych jatek na końcu
ul. Zborovskej opodal rynku. Synagoga jest czynna IV, X sb., nd. 13.00–17.00, V–IX wt.–nd.
9.00–17.00; 30 Kè/15 Kè.

a Z rynku niedaleko jest do pałacu (Zámek Boskovice). Wcześniej stał tu klasztor Domini-

kanów. W 1819 r. Josef Esche przeprojektował budynek na empirowy zamek, obecnie jeden

z najładniejszych w tym stylu w Czechach. Po drodze na rogu ul. Sušilovej mija się Muzeum

Boskovicka, w którym jest m.in. wystawa poświęcona dawnym rzemiosłom.

n Muzeum, ul. Hradní 1, �516/452077, museum@boskovice.cz; wt.–pt. 9.00–17.00,
sb., nd. 13.00–16.30; 20 Kè/15 Kè; Zámek Boskovice, ul. Hradní 6, �516/452241,
fax 516/454605, boskovice.zamek@mybox.cz; V–IX wt.–nd. 9.00–17.00, IV, X – konieczna
rezerwacja; 50 Kè/25 Kè, bilet rodzinny 125 Kè. 

a Ulica Hradní prowadzi do ruin zamku na wzgórzu. Boskovický hrad pamięta połowę

XIII w., a zamieszkany był do lat 30. XVIII w. Zachowała się m.in. studnia głęboka na 26 m,

z której wodę wyciągano za pomocą drewnianego koła (jest to jedyny taki działający mecha-

nizm na terenie Czech).

n Boskovický hrad, ul. Hradní 7, �516/452043; V, IX wt.–nd. 10.00–17.00, VII, VIII pn.–nd.
9.00–18.00, IV, X – sb, nd. lub po rezerwacji; 25 Kè/15 Kè. 

mxrDla dzieci (i wielu dorosłych) atrakcją będzie Westernové mìsteèko, czyli replika miej-

scowości z Dzikiego Zachodu z saloonami, biurem szeryfa, bankiem i indiańską wioską. Indianie
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Atrakcje dla dzieci 

Dzieci zabrać można do zamków Pernštejn i Buchlov oraz do twierdzy Špilberk
w Brnie. Zwiedzanie jaskini Punkevní i przepaści Macocha na pewno będzie dla
nich dużą atrakcją. Maluchy mogą pobiegać po ogrodach w Kromìøížu, a star-
szym warto pokazać Muzeum Obuwia w Zlínie, podziemia bazyliki w Velehradzie
oraz skansen w Stražnicach.


