
VÝLET DO VLAŠIMI A BENEŠOVA
Ceník vstupného:
• objekt záchranné stanice – 10,- Kč
• park – bez průvodce 0,- Kč
• doprava 0,- Kč

PROHLÍDKA ZÁCHRANNÉ STANICE - 10.00 hod.
Záchranná  stanice  pro  živočichy byla  založena  v  roce  1994 Českým svazem ochránců přírody 
Vlašim. Je členem Národní sítě stanic pro handicapované živočichy, v rámci které zajišťuje péči o 
zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy na území obcí s rozšířenou působností Benešov, 
Čáslav,  Humpolec,  Kutná  Hora,  Pacov,  Pelhřimov,  Říčany a  Vlašim.  V současné době  probíhá 
rekonstrukce staré stanice a je ve výstavbě stanice nová, která se nachází za obcí Vlašim u Kupsova 
mlýna. V záchranné stanici jsou jako trvalá handicapovaná zvířata ta, která nebylo možné vrátit zpět 
do přírody. Jsou zde krkavci velcí, čápi bílý, volavka popelavá, volavka bílá, rys ostrovid, poštolky 
obecné, káně lesní, ježek západní, raroh velký, výr velký, puštík obecný........
Dnes si prohlédneme jen kousek ze staré stanice a poslechneme si o činnosti této organizace. Neboť 
s sebou máte na výletě jednoho bývalého zaměstnance stanice, bylo výjimečně domluveno, že vám 
zaměstnanci stanice ukáží některé pacienty a seznámí vás s  některými volně žijícími živočichy, 
které v přírodě potkáte jen za určitých podmínek (ticho, dobře se dívat...). 

Doporučujeme navštívit:
ZÁMECKÝ PARK
V údolí řeky Blanice přiléhající k vlašimskému zámku byla do 18. století obora s lovnou zvěří a 
zámecká zahrada. V poslední čtvrtině 18. století na jejich místě začali budovat tehdejší majitelé 
panství  Marie  Josefa  z  Trautsonu  a  její  manžel  Karel  Josef  z  Auerspergu  zámecký  park  v 
romantickém duchu.  Postupně  vznikl  jedinečný  přírodně  krajinářský park  doplněný  množstvím 
romantických staveb a zákoutí. 

1. Čínský pavilon
2. Starý hrad
3. Znosimská brána
4. Domašínská brána
5. Vlašimská brána
6. Zámek

VLAŠIM - ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 
Kdysi tudy vedla kupecká stezka. Nazývala se Vitorazská, to podle výchozího místa v Rakousku 
Weitra. Byl tu důležitý brod a v jeho blízkosti záhy vyrostla osada s kostelem, hradem a radnicí. A 
proč Vlašim? Snad jako odvozenina od jména Vlastislav či Vlastimil, značící „Vlašimův majetek“. 

ODJEZD Z VLAŠIMI DO BENEŠOVA – cca 12:00 hod. 

BENEŠOV NÁMĚSTÍ (OBĚD) – cca 12:30 hod. (není organizováno)

ČERNOŠICE (NÁVRAT) – cca 16:00 hod. 




