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Zámek – muzeum, zámecké salony,
vyhlídková věž, sklepení
Vlašimská brána – Podblanická galerie
Benátská studánka
Starý hrad – expozice ČSOP o vlašimském parku
Čínský pavilon
Domašínská brána – restaurace
Znosimská brána – občerstvení
Samson
Luční altán
Altán Nejkrásnější vyhlídka
Stromový altán
Hravá zastavení na naučné stezce
Sochy podél řeky Blanice

Májové slavnosti
první květnový den jim ve Vlašimi patří už více než dvě desetiletí. Vlašimský park se v tento den stavá areálem plným hudby a zábavy. Celodenní program se odehrává hned na několika pódiích, na pouť v centru
města navazují prodejní trhy. Hlavně děti potěší hned několik divadelních nebo kouzelnických vystoupení.
Zámecká muzejní noc
na zámeckém nádvoří a v přilehlé části parku probíhá každoročně
v červnu program Zámecké muzejní noci. Tu pořádá Muzeum Podblanicka v rámci národního Festivalu muzejních nocí a na nádvoří vás
obvykle čeká koncert klasické a muzikálové hudby. Všechny expozice
zámku tehdy můžete navštívit až do půlnoci.
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Když piaristický kněz a historik Jaroslav Schaller ve své
Topograﬁi Království českého z roku 1788 napsal,
že vlašimský park svou krásou vyniká nad
všechny ostatní parky v Čechách, rozhodně
nepřeháněl. Původně lovecká obora
a zámecká zahrada se právě
v poslední čtvrtině 18. století
začala proměňovat v jednu
z vlašimských dominant –
jedinečný přírodně krajinářský
14
12
park s romantickými stavbami.
I po více než dvě stě dvaceti
letech láká k romantickým
procházkám a díky naučné stezce,
realizované Českým svazem ochránců
12
přírody Vlašim, také za poznáním.

ZASTAVENÍ NAUČNÉ STEZKY
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1 Úvodní zastavení

10 Permský pískovec

2 Historie zámku a parku

11 Znosimská brána

3 Auersperský statek

12 Řeka Blanice

4 Život ve stromu

13 Ptáci parku

5 Starý hrad

14 Půda

6 Kyselé doubravy

15 Ermitáž a Nejkrásnější vyhlídka

7 Čínský pavilon

16 Pararula, posel starohor

8 Nivní louky

17 Turecká mešita

9 Houby parku

18 Současnost zámeckého parku

1

2

4

Tipy na další akce, konané ve Vlašimském parku,
naleznete na www.vlasimskypark.cz
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exit 49
Brno

www.blanik.net
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Podblanické infocentrum

Otevřeno
| pondělí až pátek
8:30–12:00, 12:30–16:30 (celoročně)
| sobota a neděle
9:00–16:00 (od 1. 5. do 30. 9.)
Infocentrum na nádvoří zámku zajišťuje
| prohlídkový okruh parkem s průvodcem
| zdarma propagační materiály
| prodej turistických map a upomínkových předmětů
| službu veřejného internetu
| informace o turistických cílech
| informace o možnostech ubytování a stravování
| zapůjčuje piknikové koše na piknik v zámeckém parku
s výběrem ze dvou menu
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Můžete si objednat i projížďku kočárem
Josef Střelka, t: 605 806 298
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Park je v současnosti majetkem Města
Vlašimi, které zajišťuje jeho průběžnou
údržbu. Na rekonstrukci parku
spolupracuje s Českým svazem ochránců
přírody Vlašim a Muzeem Podblanicka.

Pohádkové léto
část vlašimského parku se každoročně promění v divadlo pod širým
nebem. Během prázdninových sobotních podvečerů zde vystupují divadelní soubory z celé republiky.
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Kontakt
t: 317 847 207
t: 734 362 091
e: info@vlasimskypark.cz
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Společná vstupenka Den ve Vlašimi
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TEMATICKÉ ODBOČKY NAUČNÉ STEZKY:
1 Cesta lučního koníka 2 Vydří cesta

3 Cesta páchníka

vstup do parku

Muzeum Podblanicka

trasa naučné stezky

vyhlídková věž

tematické odbočky

restaurace

1

zastavení naučné stezky

občerstvení

i

informační centrum

galerie

K prohlídce paraZOO, Muzea Podblanicka a prohlídkového okruhu
Vlašimským zámeckým parkem vám nyní stačí jedna jediná vstupenka.
Kromě slevy na vstupném (ušetříte 25 %) získáte ke každé vstupence
navíc zdarma jedno espresso nebo čaj v Rodinné cukrárně ve Vlašimi.
Vstupenka nese název Den ve Vlašimi, i když nemusíte vše absolvovat
v jeden den. Vstupenka platí po celou letní sezónu od 1. května do
15. září. Vstupenky jsou k dostání na všech čtyřech místech a lze je
koupit ve variantách pro dospělé, děti a rodiny.

Zámek a park
Vla‰im

Praha

Vydání tohoto materiálu bylo realizováno
s přispěním Středočeského kraje.

www.vlasimskypark.cz

Vydal Kraj blanických rytířů, z. s. v roce 2021 | foto: Jan Hocek, Martin Špoula, Veronika Hanusová, Jana Beranová, Vít Švajcr a archiv ČSOP Vlašim | text: Jana Špačková
a Jindřich Nusek | kresby v mapě: Lucie Adámková | graﬁcká úprava a kresba mapy: Viktor Puci
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Kuřácký salon v expozici Auerspergové.

Muzeum Podblanicka – zámek Vlašim

Podblanická galerie

Naučná stezka Vlašimským parkem

Romantické stavby

Kamenné sochy v parku

Příroda Vlašimského parku, řeka Blanice

Muzeum sídlí v zámku od roku 1946 a v roce 1988 otevřelo své
nově rekonstruované prostory. V západním křídle vám expozice
Zámecké parky a historie zámku připomene vybavení vlašimského parku (socha Diany ad.) i dějiny sídla od hradu pánů z Vlašimi.
Sály s expozicí Zrcadlo minulosti ukazují Podblanicko jako působiště
řemeslníků, duchovních i následníka trůnu. V dobových salonech najdete expozici Auerspergové, kteří vlastnili zámek v letech 1744–
1945. Bratři Carlos a Adolf byli rakouskými předsedy vlády a v ložnici nocoval i korunní princ Rudolf. V severním křídle vám expozice
S přesnou muškou přiblíží vývoj palných zbraní. Druhý sál připomíná dějiny ﬁrmy Sellier & Bellot, výrobce střeliva sídlícího ve Vlašimi
od roku 1936. Barokním oltářem a renesančními štuky je vybavena
kaple sv. Vincence. Věž nabízí vyhlídku na město i park a v podzemí
najdete expozici Tajemství sklepení s malým lapidáriem.

Během významných úprav parku v polovině 19. století za knížete Carlose
Auersperga vznikly mimo jiné tři novogotické vstupní brány – Vlašimská,
Domašínská a Znosimská. Především Vlašimská brána z roku 1846 se
stala hlavním vstupem do celého zámeckého areálu a postupně jedním
ze symbolů města. Osově na ní navazuje čestný dvůr zámku, uzavřený
branou a postranními brankami s plastikami lvů. Ve Vlašimské bráně sídlí
Podblanická galerie, která představuje díla výtvarníků z regionu. Každoročně v září pořádá galerii pod širým nebem – Podblanický plenér. Podblanickou galerii zřizuje Český svaz ochránců přírody Vlašim.

První naučná stezka vlašimským parkem byla vybudovaná před dvaceti
lety, kdy město zrekonstruovalo nejdůležitější památky a ochránci přírody zde vysadili pět tisíc dřevin a devět tisíc trvalek. V roce 2014 Český
svaz ochránců přírody provedl kompletní obnovu a doplnění stezky. Dá
se bez nadsázky říci, že pokud se po ní od Vlašimské brány vydáte,
nemůžete minout největší skvosty parku.

Dominantou parku je dodnes Čínský pavilon. Původně se prý do něj
vstupovalo pomocí můstku ze sousední věže. Interiér byl zařízen v čínském duchu a doplněn skleněným zvonem a čínskými porcelánovými
ﬁgurkami. V okolí pavilonu byly umístěny ptačí voliéry. Dnešní podoba
Čínského pavilonu vznikla během úprav v 19. století.
Další dochovanou stavbou je pseudogotický Starý hrad, vystavěný na
skále nad údolím řeky Blanice. Původně byl podle tradice nazývaný
Kouzelný hrad, protože v jeho interiéru měl být umístěný nábytek, který se pomocí tajného mechanismu ukrýval před očima návštěvníků pod
podlahu. V 19. století byl Starý hrad upraven.
Čínský pavilon i Starý hrad jsou dnes zpřístupněny v rámci prohlídkového okruhu zámeckým parkem (viz Podblanické infocentrum). Ve Starém
hradu si může návštěvník kromě krásné vyhlídky do údolí Blanice prohlédnout expozici o historii zámeckého parku s kolorovanými rytinami
Antonína Pucherny, představujícími park na přelomu 18. a 19. století.

Samson
Na skalním masivu nad řekou Blanicí, který tvoří nejvýše položenou část
parku, se nacházela Ermitáž neboli poustevna a také Saulův či Herkulův sloup, místní tradicí přejmenován na Samsona. Originál Herkulova
sloupu byl zhotoven neznámým autorem z jemnozrnného pískovce
mšenského typu a v parku umístěn zřejmě kolem poloviny 19. století.
Sto padesát let na pospas povětrnostním vlivům se negativně projevilo
na stavu sochy. Ta byla v roce 2010 restaurována a pro venkovní instalaci
na původním místě v parku byla vytvořena kopie. Originál dnes najdete
v zámku.

Díky geomorfologicky členitému území je vlašimský park mimořádně
přírodovědně bohatý. Nalezneme zde vlhké louky, skály, stinné i slunné lesy se staletými duby letními s obvodem kmene přes pět metrů.
Vzhledem k různorodé květeně s chráněnými druhy, lze vlašimský park
považovat za „botanickou zahradu“. Roste tu konvalinka vonná, lilie zlatohlavá, oměj pestrý, tařice skalní nebo ocún jesenní. Park je také bohatý
mykologicky.

Sochy ze sochařského sympozia
Po obou březích řeky Blanice v blízkosti Znosimské brány jsou umístěna
sochařská díla, která vznikla v roce 2005 u příležitosti Sochařského sympozia. Pětice sochařů tvořila na téma „dětská fantazie“.

Rozmanitá je fauna v parku, zejména ptáků a netopýrů. Díky existenci
několika set věkovitých dubů a lip zde najdeme vzácné druhy hmyzu,
např. páchníka hnědého. Vlašimský zámecký park je proto začleněn do
evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Muzeum Podblanicka
Zámek 1, Vlašim | t: 317 842 927 | www.muzeumpodblanicka.cz
Otevřeno
Výstavy, koncerty, přednášky, knihovna, muzejní obchod: celoročně
Expozice: březen–prosinec: út–ne 9–12 h. a 13–16 h.
červenec a srpen denně: 9–12 h. a 13–17 h.

Prohlídka v rámci návštěvnického okruhu parkem
Podblanické infocentrum na nádvoří zámku
Individuální prohlídky po předchozí domluvě
ČSOP Vlašim | t: 317 845 169 | e: vlasim@csop.cz | www.csopvlasim.cz

Naučná stezka ve vlašimském zámeckém parku má i s tematickými odbočkami délku asi pět kilometrů. Z naučné stezky odbočují tři tematické
cesty. Ztratit se nemůžete, k odbočení vás vždy vyzve jedna z dřevěných
soch – vydry, lučního koníka a páchníka – reprezentující název cesty.
Na osmnácti zastaveních vás stezka seznámí s kulturními památkami
a přírodními hodnotami parku. Některé tabule obsahují kvízy a další
překvapení. Herní prvky představí malým návštěvníkům živočichy, rostliny a houby vlašimského zámeckého parku. Na stezce se děti setkají
s hmyzí chodbou, průlezem páchníka, pavučinou nebo mraveništěm.
Součástí naučné stezky jsou tři altány, které dokreslují romantický ráz
zámeckého parku.

Do parku byly vysazovány i cizokrajné dřeviny – dendrologicky nejcennější je vstupní část parku kolem zámku.

