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Výlet pro rodiny s dětmi 

„Ekofarma Natural Agro Slavošov a hrad Blansko“                                               
Turistická nabídka pro rodiny vznikla díky projektu spolupráce MAS Labské skály a MAS Šluknovsko „Společně 

Bránou do Čech“, podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1. 

    
 

Náš tip na celodenní výlet 

Ekofarma Natural Agro ve Slavošově. Vstup zdarma, vyjma akcí pro veřejnost. Pořádá několik akcí 
v turistické sezóně. www.ekofarma-natural.cz 

Ekofarma Natural Agro nedaleko Ústí n. L. se zabývá pastevním chovem skotu bez tržní produkce mléka, ovcí a koz 
různých plemen a chovem koní pro sportovní i rekreační účely. Na farmě Natural Agro chovají nejen koně, skot, ovce 
a kozy, ale i mnoho nejrůznějších dalších zvířat a ptáků, aby se návštěvníci mohli podívat, některá zvířata pohladit a 
nakrmit (v miniZOO najdeme např. vietnamská prasátka, lamy, pštrosy, ale i pávy, bažanty a zajímavé druhy 
drůbeže). Zájemci si mohou zajezdit na koni. Na farmě je možné se ubytovat. Je tu i klubová hospůdka (bez vaření). 
Nejznámější akcí je Koňský den poslední sobotu v květnu, kdy je pro návštěvníky připraven zajímavý program, 
stánky a atrakce pro děti. 

    
 

Zřícenina hradu Blansko. Vstup zdarma   www.hradblansko.cz 

Zřícenina hradu Blansko se tyčí na vysoké čedičové homoli 540 m n. m. Hrad vznikl kolem roku 1400, často měnil 
majitele. Nejprve patřil Václavovi z Vartemberka na Děčíně, v roce 1527 jej získávají rytíři z Bünau a o sto let později 
tyrolští Thunové. Po 30ti leté válce hrad jako pevnost ztrácí na významu, dále slouží jen jako skladiště a vězení, ale 
postupně chátrá a pustne. Hradní kaple, postavená před rokem 1634, zpustla společně s hradem. 
Pozdně gotická stavba byla ve své době vybavena vysoce moderními prvky opevnění. Hrad ve tvaru protáhlého 
osmiúhelníku byl ze všech stran uzavřen vysokou, 2 m silnou zdí bez střílen a dnes i bez ochozů. Hrad měl dvě 
bašty, které umožňovaly boční palbu k ochraně hradebních zdí a střežily cestu na hrad. Mezi baštami stával hlavní 
obytný palác, pravděpodobně o třech místnostech, další obytné stavení stálo u severní hradby. Na západě jsou 
patrné zbytky čtverhranné věžičky s vchodem k podzemní studni. Dnešní vstup do hradu není původní. Ten byl 
jižněji přes vyzděný příkop s padacím mostem. Ze zbytků paláce byla v 1. pol. 20. století vystavěna podklenutá 
vyhlídková plošina. Sdružení pro záchranu hradu Blansko se snaží s pomocí obce Ryjice hrad opravovat. Největší 
událostí je každý rok v září Hvězdicový pochod na hrad Blansko s odpoledním programem pro veřejnost. 
Pod hradem u skupiny letitých lip se zachovalo výrazné stavení starého šenku, ve kterém se konával hrdelní soud 
před exekucí na blízkém Šibeničním vrchu. Dobře udržovaný objekt patří patrně k nejstarším hrázděným stavbám v 
celém Českém středohoří. 
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