Zlatodůl Roudný
Torzo bývalého zlatodolu, který měl na počátku
19. století nejvyšší výtěžnost v zemích monarchie.

Loreta a Jinošovské údolí
Loretánská poutní kaple byla vystavěna nedaleko
Vlašimi v roce 1704 tehdejšími majiteli zdejšího
panství hrabaty z Weissenwolfu. Jinošovské
údolí je zajímavou přírodní lokalitou s kaskádou
rybníků. Pěší výlet v délce 3 km z centra města.

Židovský hřbitov v Trhovém Štěpánově
Zajímavou památkou je starý židovský hřbitov
v Trhovém Štěpánově, který svému účelu sloužil od 30. let 18. století. Na hřbitově jsou také
umístěny náhrobky ze zrušeného židovského
hřbitova v Dolních Kralovicích. Do místa vede
přímé vlakové spojení z Vlašimi.
Zámek Jemniště
Návštěva původních interiérů barokního zámku
s procházkou v obnoveném parku a posezením
v zámecké kavárně může být příjemně stráveným odpolednem. Nedaleko zámku je zastávka
vlaku (Postupice) na trase z Vlašimi.

Otevřeno:
Info:

Turistické informační centrum
Po–Pá 8.30–12.00, 12.30–16.30 (celoročně),
v So a Ne 9.00–16.00 (mimo sezónu zavřeno,
sezóna od 1. 5. do 15. 9.)
tel.: 317 847 207, info@vlasimskypark.cz

Mûsto Vla‰im

Průvodcovskou službu a tematické exkurze pro skupiny zajišťuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim
tel.: 317 845 169, email: exkurze@csop.cz

připravili jsme pro vás další informační materiály

k dispozici na www.blanicti-rytiri.cz nebo v infocentrech regionu
Projekt Kraj blanických rytířů realizuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim,
který dlouhodobě pečuje o přírodní a kulturní dědictví regionu.

Partnerem projektu je Město Vlašim.

www.blanicti-rytiri.cz

Cyklotrasa
Romantické zámecké parky
Trasa Vás zavede k zámkům a parkům Konopiště, Jemniště, Vlašim, Ratměřice, Odlochovice
a Vrchotovy Janovice.

i

Vyrobeno na recyklovaném papíře (v roce 2006). | Foto: Alžběta Rubešová (rytíř), Jan Hocek | text: Mgr. Radovan Cáder

Cyklotrasa
„Po stopách blanických rytířů“
Nová trasa Vám umožní navštívit
nejkrásnější místa kolem Blaníku.
Na trase zastavení s legendami o rytířích i odpočinková místa.

v okolí města

Chráněná krajinná oblast Blaník
Nejmenší CHKO v republice s bájnou horou Blaník, sídlem Blanických
rytířů. Na Blaníku naučná stezka
a rozhledna.

www.blanicti-rytiri.cz

info

Tipy na výlety

Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií
a Středočeským krajem

Zámek ve Vlašimi

Vlašimské kostely

Palackého náměstí

Roku 1363 koupil Vlašim rod pánů z Jenštejna. Z tohoto rodu pocházel
Jan Očko z Vlašimi, který byl od roku 1364 druhým pražským
arcibiskupem, stejně jako jeho synovec a od roku 1379 nástupce
v úřadu pražského arcibiskupa Jan z Jenštejna.
V letech 1443 až 1546, kdy byla Vlašim majetkem rodu Trčků z Lípy,
byl původní hrad přestavěn na representativní šlechtické sídlo.
Trčkové také v roce 1523 vystavěli ve Vlašimi gotický kostel sv. Jiljí. Ve
znaku města se nacházejí iniciály Aleše Klenovského ze Ptení, dalšího
majitele zdejšího panství, které vlastnil od roku 1562.

Město Vlašim má dlouhou a bohatou historii.
Původní gotický hrad vystavěný na ostrohu nad řekou
Blanicí rodem Janoviců je v písemných pramenech
poprvé zmiňován v roce 1318.
Vlašimská brána

Most v parku

Rozvoj města i renesančního zámku je patrný za Viléma Vostrovce
z Královic, který koupil panství v roce 1588. Jako čelný představitel
českého stavovského povstání byl odsouzen v roce 1621 k doživotnímu
žaláři a ztrátě statků. Podle pověsti stačil ještě před svým uvězněním
údajně ukrýt ve vlašimském zámku ohromný poklad, který ovšem nebyl
dodnes objeven. V průběhu dalších staletí se na vlašimském zámku
vystřídaly další významné šlechtické rody. Za všechny lze připomenout
hrabata z Weissenwolfu, která vybudovala v roce 1704 nedaleko
města loretánskou kapli.

Čínský pavilon

Most v parku

Žižkovo náměstí

V roce 1744 získala vlašimské panství knížata z Auerspergu, v jejichž
vlastnictví byla až do roku 1945. Auerspergové přestavěli zámek
v klasicistním duchu a ten tak získal svou dnešní podobu.
Nejmalebnější částí vlašimského zámeckého areálu je zdejší park, který
byl založen na místě bývalé obory a zámecké zahrady v údolí řeky Blanice
v roce 1775 knížetem Karlem Josefem Auerspergem a jeho chotí Marií
Josefou z Trautsonu. Pod vlivem romantismu postupně vznikl během 19.
století přírodně krajinářský park doplněný množstvím romantických
staveb a zákoutí, z nichž se do dnešních dnů dochoval Čínský pavilon,
Starý hrad či socha Samsona. Z roku 1846 pochází tři pseudogotické
vstupní brány do parku, nichž tzv. Vlašimská brána, ve které je dnes
pro návštěvníky zpřístupněna Podblanická galerie, se stala jedním ze
symbolů města Vlašimi. Dějinám vlašimského zámku a parku je věnována
expozice Muzea Podblanicka ve vlašimském zámku.
Z dalších zajímavých památek Vlašimi je nutno připomenout
pseudorenesanční budovu vlašimské Občanské záložny, která byla
založena v roce 1858 jako první záložna na území habsburské monarchie,
kostel Československé církve husitské, který byl dostavěn v roce 1926,
nebo klasicistní rodinnou hrobku Auerspergů z 19. století.
Znosímská brána

