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Půjčka Blansko 
 

● Půjčka online: Ano ✓ 
● Půjčka ihned: Ano ✓ 
● Půjčka bez registru: Ano ✓ 
● Půjčka do výplaty: Ano ✓ 
● Půjčka pro živnostníky: Ano ✓ 
● Půjčka na mateřskou dovolenou: Ano ✓ 

 

Blansko - základní informace o městě 
 
Blansko je okresní město v Jihomoravském kraji, které leží v údolí řeky Svitavy 20 km severně od 
Brna. Centrum má nadmořskou výšku 276 m, větší část města se rozkládá ve svahu nad levým 
břehem Svitavy. Blansko leží na železniční trati Brno-Česká Třebová a je východiskem turistických 
cest do oblasti Moravského krasu. 
 
První zmínka o zdejší osadě (dnešním Starém Blansku) na pravém břehu Svitavy se vyskytuje v 
listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka a pochází z roku 1141. Roku 1277 založil olomoucký 
biskup Bruno ze Schauenburku na protější straně řeky osadu novou, která se jako tzv. Nové Blansko 
stala jádrem pozdějšího města. Obě osady byly sloučeny v roce 1526. Roku 1580 povýšil Matyáš 
Žalkovský ze Žalkovic Blansko na městečko. Slezský rod hrabat Gellhornů zde v roce 1698 založil 
první železárny. K významnému rozvoji Blanska došlo v 19. století právě v souvislosti s rozmachem 
zdejších železáren a strojíren. Na město je povýšil císař František Josef I. teprve roku 1905. V roce 
1949 se stalo Blansko okresním městem. Dodnes si Blansko zachovalo svůj převážně průmyslový 
charakter. 
 
V Blansku se nachází mnoho historických staveb, patří mezi ně blanenský zámek se zámeckým 
parkem, barokní kostel sv. Martina, dřevěný kostelík ze 17. století, radnice - postavena r. 1885 a řada 
památníků. V zámku je dnes umístěno Muzeum Blansko s několika stálými expozicemi: historie 
železářství, blanenská umělecká litina 19. a 20. století, Moravský kras, historické interiéry, v tomto 
zámku mimo jiné pobýval lékař a archeolog Jindřich Wankel, spisovatel Ferdinand von Saar nebo 
Karolina Meineke. Východně od města se nachází zřícenina hradu Blansek. 
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