
Zveme vás na letní trasu s osvěžujícími koupališti i chladem podzemních prostor 

s fascinujícími sochařskými výtvory.  

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je přibližně 6 km. Součástí výletu je návštěva placeného areálu. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Kunštát, náměstí, trasa je okruh, začíná a končí ve stejném místě 

POPIS CESTY  

 

Hned na náměstí Krále Jiřího v Kunštátu můžete obdivovat několik soch a kašnu. Modrá turistická značka vás dovede 

k areálu Zahrady smyslů (bod 2 na mapce). Zde si můžete projít nejen zahradu plnou vůní, hmatových a zvukových 

prvků, ale především opravdu fascinující uměle vytvořenou jeskyni s vytesanými postavami blanických rytířů. Navští-

vit můžete také Burianovu rozhlednu. Podle času, který strávíte v areálu, můžete naplánovat další trasu. Po modré 

trase dojděte do Rudky. U autobusové zastávky odbočte k místnímu volně přístupnému koupališti (bod 3), opravené 

požární nádrži. Dál pokračujte po žluté stezce údolím potoka Sebránek. Po Staré nýrovské cestě (odbočka je označe-

ná bodem 4) nebo jinou spojovací pěšinou přejděte na zelenou trasu. Ve svahu lesa po pravé ruce budete mít  

balvany zvané Čertovy kameny. Po další chvíli cesty dojdete ke koupališti v Kunštátu. Zelená turistická značka vás 

dovede zpět na náměstí. Pokud máte čas a chuť, můžete navštívit ještě místní zámek, zámecké zahrady, psí hřbitov 

a přírodní památku Kunštátská obora se starými doupnými buky. 

OBČERSTVENÍ restaurace a cukrárny v Kunštátu, zázemí u jeskyně 

ZAJÍMAVOSTI  Pískovcové sochy vytvářel talentovaný sochař Stani-

slav Rolínek. Jeho počáteční díla si můžete prohléd-

nout pod nedalekým Velkým Chlumem. Byl pozván 

do Kunštátu, aby tvořil umělecká díla i zde. Kunštát 

býval zapadlým krajem a místní ho chtěli díky sochám 

proslavit a přilákat tak návštěvníky. Prvním výtvorem 

Rolínka zde byla 14 m vysoká socha T. G. Masaryka. 

Ta byla v době protektorátu zničena. Jeskyně Blanic-

kých rytířů měla být vrcholným dílem. Bohužel, sochař 

práci už nedokončil, zemřel ve velmi mladém věku. 

Informace o vstupu do areálu najdete zde.  

Oblast spadá pod přírodní park Halasovo Kunštátsko.  

MAPA  A VÝŠKOVÝ  
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TRASU DOPORUČUJE Eva z Jezírka 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

JESKYNĚ  
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 

https://www.rudka.cz/
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.5123681&y=49.5175248&z=15&rc=9lzx4xUgoPfLNipRMxhPNiAQeZg379dX6&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&ri=78638&ri=&ri=&ri=&ri=78638&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
http://www.lipka.cz

