
Cyklotrasu vybudovalo Město Vlašim v rámci 
projektu „Obnova zámku a parku ve Vlašimi
(2. fáze)“ s finanční podporou Evropské unie.

Cyklotrasa
Vla‰imské aleje

Infocentrum Vlašim
tel.: 317 847 207

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

k dispozici na www.blanicti-rytiri.cz nebo v infocentrech regionu

Průvodcovskou službu a exkurze pro skupiny zajišťuje 
Podblanické ekocentrum ČSOP ve Vlašimi
tel.: 317 845 169,  e-mail: exkurze@csop.cz

Vy
da

lo
 M

ěs
to

 V
laš

im
 v

 ro
ce

 2
00

8 
| t

išt
ěn

o 
na

 re
cy

klo
va

né
m

 p
ap

íře
 | 

fo
to

: w
w

w
.fo

to
ba

nk
a.c

z

i

w
w

w
.p

os
az

av
i.c

om

info

w
w

w
.b

la
ni

ct
i-r

yt
iri

.cz

Prohlídkový okruh parkem 
s průvodcem 
Využijte službu Podblanického info-
centra a navštivte s průvodcem park 
i interiéry romantických staveb.

Vlašimský zámecký park 
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Naučná stezka 
Naučná stezka Českého svazu ochrán-
ců přírody Vás prostřednictvím 16 za-
stavení provede celým parkem v okru-
hu dlouhém cca 2,5 km.

Vlašimský zámek 
V prostorách zámku můžete navštívit Muze-
um Podblanicka, vyhlídkovou věž a zámecké 
sklepení.

Podblanická galerie – Vlašimská brána
Navštivte Podblanickou galerii, ve které jsou 
soustředěna díla regionálních výtvarníků. Ga-
lerii lze navštívit samostatně i v rámci prohlíd-
kového okruhu parkem.

Zážitkové stezky 
Využijte nové stezky ke koupadlu s přecho-
dem nad mlýnským náhonem nebo podél 
skal nad řekou Blanicí k Samsonovi.

Společenské hry u Znosimské brány 
V prostorách Znosimské brány najdete ob-
čerstvení, ve vnějších prostorách si můžete 
zahrát velké zahradní šachy nebo ruské ku-
želky.

Domašínská brána 
Oblíbená restaurace v nedávno zrekonstruo-
vané bráně nabízí mnohé speciality, zahradní 
sezení je doplněno dětským hřištěm.
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Cyklotrasa 
Po stopách blanických rytířů
Nová trasa Vám umožní navštívit 
nejkrásnější místa kolem Blaníku. Na 
trase zastavení s legendami o rytířích 
i odpočinková místa. 

Cyklotrasa
Romantické zámecké parky
Trasa Vás zavede k zámkům a parkům Kono-
piště, Jemniště, Vlašim, Ratměřice, Odlocho-
vice a Vrchotovy Janovice.

Naučná stezka „S rytířem na Blaník“
Interaktivní naučná stezka v délce 4 km začí-
ná nad Kondrací Geologickou expozicí hor-
nin Pod blanicka. Dále následuje 13 zastavení 
doplně ných 17 dětskými (hravými) zastave-
ními. Na stezce, po které přejdete celou horu 
Blaník, můžete navštívit i rozhlednu.

Ubytovna a půjčovna kol v Kondraci
Kvalitní zázemí pro cykloturisty nedaleko Vel-
kého Blaníku. K dispozici i servisní sada pro 
kola.

Podblanické ekocentrum ve Vlašimi 
V průběhu roku tematické výstavy, veřejně 
přístupná je Stanice pro handicapované ži-
vočichy.

Rozhledna na Velkém Blaníku
Na vrcholu bájné hory Blaník v nejmenší 
Chráněné krajinné oblasti České republiky 
navštivte dřevěnou rozhlednu ve tvaru husit-
ské hlásky. Na vrcholu hory jsou také patrné 
zbytky valů keltského hradiště.

CyKlISTé VíTáNI

CyKlISTé VíTáNI



¢¢¢  Vlašim–Hrádek
Nejnáročnější úsek, který vede téměř horským terénem po lesní stezce, 
vhodné pro treková a horská kola. Pro silniční kola a méně zdatné cyk-
listy je možné tento úsek nahradit trasou č. 101 po málo frekventované 
silnici Vlašim–Ctiboř a zde se napojit dále na cyklotrasu Vlašimské aleje.
Zajímavosti: Ë Městský les Březina  Ë Řeka Blanice s Měsíčním 
údolím (skautská základna)  Ë Studánka s léčivou vodou pod Hrád-
kem

¢¢¢  Hrádek–Ctiboř–Kalamajka–Nad Domašínem
Trasa vede převážně po málo frekventované silnici, ve své druhé části 
lesem Kalamajky se výrazně svažuje k Domašínu.
Zajímavosti: Ë Hrádek, nejvýznamnější poutní místo v širokém regi-
onu, osídlené Slovany  Ë Vrch Kalamajka

¢¢¢  Nad Domašínem–Znosim–Polánka–Ovčíny
Úsek po obnovené cestě přes pole nad Domašínem, na který navazuje 
část silnice a dále stávající polní cesta k Ovčínům.
Zajímavosti: Ë Polánka, bývalá huť na železnou rudu  Ë Romantic-
ké údolí řeky Blanice  Ë Ovčíny, bývalý poplužní dvůr

¢¢¢  Ovčíny–Dub–Orlina–Jinošov
Trasa vede částečně po silnici na Dub, poté po částečně obnovené 
polní cestě směrem k Orlinskému údolí a dále do Jinošovského údolí.
Zajímavosti: Ë Orlinské údolí, cca 30 metrů od sezení je historická 
studánka, údolní obnovené rybníky  Ë Soustava rybníků a mokřadů 
v Jinošovském údolí s významnou lipovou alejí  Ë Bývalý panský Čer-
vený dvůr

¢¢¢  Jinošov–Skalkov–Loreta–Bolinka–Vlašim
Po polních cestách se dostanete na silnici k loretě a dále přes Bolinku 
do Vlašimi.
Zajímavosti: Obora nad Vlašimí s chovem jelenů  Ë Skalkov, bývalý 
panský dvůr postavený v romantickém stylu  Ë loreta, poutní místo 
s kostelem a památnou sedmiřadou lipovou alejí

Cyklotrasa „Vlašimské aleje“

Cyklotrasa „Vlašimské aleje“

Trasa v celkové délce 32 km vede nejzajímavějšími lokalitami kolem 
Vlašimi po stávajících i obnovených cestách, z nichž byly mnohé v po-
sledních letech osázeny novými alejemi.

Nápad na vybudování cyklotrasy „Vlašimské aleje“ vznikl v Českém sva-
zu ochránců přírody ve Vlašimi, kterému se v posledních letech podařilo 
ve spolupráci s Městem Vlašimí i okolními obcemi obnovit rozsáhlé 
přírodní partie s rybníky a novými alejemi. Trasa vede převážně právě 
kolem těchto výjimečných přírodních lokalit i několika památek. Z řady 
míst na trase jsou krásné výhledy na Vlašim a široké okolí s dominujícím 
Blaníkem na jižním obzoru.

Trasa je koncipována jako kombinovaná cyklotrasa s cyklostezkou s růz-
nou kvalitou povrchů. Největší část trasy vede po polních a lesních ces-
tách, část po nové asfaltové cyklostezce a jen krátké úseky trasy jsou 
umístěny na běžné komunikaci s automobilovým provozem.

Na žlutých dopravních značkách je trasa vedena jako „Vlašim (okruh)“. 
Součástí trasy je také turistický mobiliář – sezení s turistickými mapami. 

Přejeme příjemnou jízdu a prosíme o předání informací o případném 
poškození značení nebo mobiliáře cyklotrasy na Mediální, rozvojové a 
kulturní oddělení Městského úřadu ve Vlašimi.

sezení s mapou
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