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Původně se Pelhřimov rozkládal kolem kostela sv. Víta. Koncem 13. století vzniká jižně od starého
osídlení nové město a osada se stává jeho předměstím. Centrum města se nově soustřeďuje kolem
pravidelného čtvercového náměstí. Do 15. století bylo město v držení pražských arcibiskupů, krátce
před husitskými válkami přešlo do rukou šlechty. Adam z Říčan nechal ve městě postavit zámek. Koncem
16. století se město Pelhřimov vykoupilo z poddanství a dočkalo se i povýšení na královské město. Postupně
– již od 14. století – bylo město obestavěno prstencem kamenných hradeb. Dodnes se zachovala část hradebního systému; na náměstí můžeme vstoupit třemi městskými branami. Dominantou městského jádra zůstal
kostel sv. Bartoloměje s barokizovanou hranolovou věží a v jádru města se dochovala řada renesančních
měšťanských domů s barokními štíty.

www.pelhrimovsko.cz

Pelhřimov

Kašna se sochou sv. Jakuba

Kostel sv. Bartoloměje
Kostel s vyhlídkovou věží, ze které
je nezapomenutelný výhled takřka na celé město Pelhřimov, pochází z počátku 14. století. Mohutná trojlodí byla
několikrát, zejména po požárech, stavebně upravována. Renesanční psaníčková sgrafita na lodi
a presbytáři mají svůj původ na konci 16. století,
avšak dnešní podoba kostela pochází z roku 1646.
Vybavení kostela je převážně barokní, doplněné pracemi chrámového družstva. Chrámové
družstvo pro Republiku československou založil
v Pelhřimově v roce 1922 děkan Vaněk a soustředil
v něm mnoho vynikajících umělců a uměleckých
řemeslníků. Cestou na ochoz věže se prochází kolem pelhřimovských zvonů, kterých je tu celkem
pět. V horní části věže je zpřístupněna komůrka
hlásného s historickými fotografiemi města Pelhřimov, ta svému účelu sloužila až do 30. let
20. století.

Náměstí zdobí empírová kamenná kašna s barokní sochou sv. Jakuba Většího, který je považován za
patrona poutníků. Podle legendy byl název města odvozen od latinského Pelegrimus (poutník). Ten
se časem dostal i do městského znaku.

Pelhřimov

Zámek (Muzeum Vysočiny)

Muzeum rekordů a kuriozit
Největší, nejmenší, nejdelší, nejrychlejší… To vše jsou přídavná
jména spojená s Pelhřimovem,
proslaveným jako město rekordů. V místní Jihlavské bráně z první poloviny 15. století se nachází
slavné Muzeum rekordů a kuriozit, jehož expozice
láká nejen malé návštěvníky. Agentura Dobrý den
navíc nabízí každému možnost vytvořit originální rekord a zvěčnit se tak v muzeu i Guinessově
knize rekordů. Kromě fotografií z uplynulých ročníků Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit
i zahraničních festivalů zde návštěvník najde také
přes padesát nejrůznějších maxiexponátů a miniatur ze všech odvětví lidské činnosti.

Zámek, postavený po roce 1550 Adamem z Říčan je dnes sídlem Muzea Vysočiny Pelhřimov.
K nejobdivovanějším částem muzea patří Freskový sál. Muzeum nabízí expozici věnovanou
životu a dílu dvou významných medailérů a sochařů Josefa a Zdeňka Šejnostových. Součástí
prohlídky je i expozice vězeňství v městské šatlavě, jejíž podoba se v zásadě shoduje se skutečným stavem
v dobách, kdy objekt sloužil svému účelu. Muzeum pořádá řadu zajímavých výstav.

www.muzeumpe.cz

www.dobryden.cz

Kamenice nad Lipou
Městská památková zóna

Město Kamenice nad Lipou se v podstatě vyvinulo z hospodářského předhradí dnešního zámku. Původní hrad ze 13. století byl několikrát přestavován, poslední zásadní přestavbu provedli v 19. století
Geymüllerové, kdy zámek získal nynější podobu. Území památkové zóny zahrnuje zámecký areál
a centrální obdélníkové náměstí, které je obklopeno měšťanskými domy. Neodmyslitelnou součástí historické části města je jednolodní kostel Všech svatých.

www.kamenicenl.cz

Zámek

Kostel Všech svatých

Slavnou prastarou lípu, po které
nese město Kamenice název, je
možné vidět v anglickém parku,
který obklopuje zdejší zámek. Půvabný zámek
přestavěný naposledy v 1. polovině 19. století
v pozdně klasicistním stylu v sobě dnes ukrývá
sbírky pražského Uměleckoprůmyslového muzea,
originální Muzeum pro všechny smysly a stálou
expozici Hračky pro kluky i děvčata. Návštěvníky
do zámku lákají ale i další akce – pravidelně se zde
například koná Hračkobraní, letní festival hraček
a jejich výrobců. Festival se snaží zviditelnit klasické české hračky z tradičních materiálů.

Kostel byl založen již ve 13. století, v pozdní gotice byl přestavěn a v 17. století získal vysokou věž. Všichni svatí, kterým je
kamenický kostel zasvěcen jej bohužel v průběhu
historie příliš neochránili. Kostel několikrát vyhořel a byl značně poničen. Zvenku na kostele na
první pohled upoutají zazděné náhrobní kameny
zdejší šlechty Lískovců, Malovců, Heydů, Španovských a Paradiesů. Tato výjimečná kolekce byla
vyhotovena mezi roky 1535 a 1637.

www.upm.cz, www.muzeumvsemismysly.cz

Počátky

Městská památková zóna

První doložená zpráva o existenci Počátek pochází z konce 13. století. O dvě století později je město
již obehnáno kamennými hradbami, které odolaly i útoku táboritů. Po třicetileté válce hospodářský
rozvoj města ustrnul a Počátky se rázem staly nevýznamným venkovským sídlem. Díky tomu se nám
ovšem dochoval hodnotný městský urbanistický celek s minimálními rušivými zásahy.
Počátky jsou známé mimo jiné díky léčivému prameni vytékajícímu ze země asi tři kilometry od města. Lázně
pojmenované po svaté Kateřině jsou dodnes hojně navštěvované.

www.pocatky.cz

Kašna se sochou sv. Jana
Nepomuckého

Městské muzeum a rodný dům
Otokara Březiny

Kdo by neznal film Jiřího Menzela Postřižiny z roku 1980. Málokdo ale ví, že za
dobové kulisy malého městečka si tento
režisér vybral historické centrum Počátek. Kašna
sv. Jana Nepomuckého, která od roku 1720 dominuje zdejšímu náměstí, se ve filmu také objevila:
„…vlasy paní sládkové a tato kašna jsou ozdobou
tohoto města…“

Počátecké muzeum sídlí v renesanční budově z 16. století. Návštěvníci zde mohou obdivovat
bohaté národopisné sbírky, ukázky řemeslných
nástrojů, dobového nádobí nebo zemědělského
náčiní. Expozice přibližuje také společenský život devatenáctého století stejně jako dokumenty
z nejstarší historie Počátecka.
Městské muzeum spravuje také rodný dům Otokara Březiny a představuje v něm stálou expozici
věnovanou odkazu a dílu básníka.

Počátky

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Kateřiny

Dominantou náměstí je kostel
sv. Jana Křtitele. Jeho návštěvu
spojenou s výstupem na věž by si
neměl nechat ujít žádný návštěvník. Kostel je poprvé zmiňován již roku 1273. V průběhu osmi století se jeho podoba měnila. Tu nynější získal v roce
1824 poté, co ji spolu s kostelem a měšťanskými
domy poničil požár z roku 1821.

Vrcholně barokní stavba vznikla kolem
roku 1730. Autorem objektu, jenž vykazuje příbuznost se stavbami projektovanými
Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem, je Václav
Špaček.
V blízkosti kostela vyvěrá léčivý pramen a kryje jej
jednoduchá malá kaplička. Ke kostelu vede Naučná stezka k pramenům Počátek, turistické trasy
a cyklotrasy.

Jindřichův Hradec - Obrataň
Úzkokolejka

Úzkorozchodná trať, nazývaná Obrataňka, která se klikatí v krajině a směřuje z Jindřichova
Hradce do Obrataně, má na své trase v kraji Vysočina plných jedenáct zastávek. Putování úzkorozchodnou železnicí krajem Vysočina začíná v romantickém údolí řeky Kamenice a pokračuje směrem k vrcholu Svidník. Pohádková jízda v meandrech Kamenice nás dovede k nádraží ve Chválkově,
kam dodnes nebyl zaveden elektrický proud. Cílová stanice pouti se nachází v Obratani. Za úzkorozchodné
tratě jsou označovány ty, které mají rozchod menší než „normální“, tj. menší než 1435 mm. Zdejší trať, fungující od prosince 1906, má rozchod 760 mm.

www.jhmd.cz

Žirovnice
Zámek

Hrad zde byl založen ve 2. polovině 13. století, ale první písemná zmínka o něm pochází
z roku 1345, kdy objekt patřil Oldřichovi z Hradce. Dnešní podobu mu daly úpravy v 16. a 17.
století, kdy byl přestavěn na zámek. V arkádách i v interiérech se dochovala unikátní fresková
výzdoba z konce 15. století, kdy panství koupil Václav Vencelík z Vrchovišť a hned začal s přestavbou a rozšiřováním hradu. Fresky, kterými nechal hrad vymalovat, můžeme i dnes vidět v Zelené světnici, Rytířském
sále, Kapli a na stěnách ochozů na nádvoří.
Žirovnice je známá jako „město perleti“ a Muzeum knoflíkářství a perleťářství, které se v zámku také nachází, nabízí jedinečnou příležitost dozvědět se více o životě a zručnosti zdejších „čamrdářů“ (knoflíkářů). Pod
žirovnickým zámkem stojí budova bývalého zámeckého pivovaru z let 1589–1592. Po ukončení rekonstrukce
bude také sloužit potřebám zámeckého muzea.

Špýchar

Sýpku nechal vybudovat František Leopold ze Šternberka v roce 1707, když zámek upravoval na své
pohodlné sídlo. Dnes jsou prostory zrekonstruovaného objektu využívány pro muzejní expozici venkovských tradic a řemesel.

www.zirovnice.cz

Křemešník

Vila Větrný zámek

Svoji vilu na vrcholu Křemešníku si významný sochař a medailér Josef Šejnost (1878 – 1941)
nechal mezi lety 1930–1934 postavit podle plánů renomovaného architekta Kamila Hilberta,
jenž se také podílel na dostavbě katedrály sv. Víta v Praze.

Rozhledna Pípalka

Na vrchol Křemešníku, jednoho z nejvyšších bodů Vysočiny, stoupali po staletí
zbožní poutníci k místnímu kostelu. Od
roku 1993 však návštěvníky na vrchol láká i turistická atrakce – rozhledna Pípalka, ze které je překrásný výhled do celého okolí.

Kostel Nejsvětější Trojice

Stříbrné doly na úpatí vrchu Křemešníka
znamenaly ve středověku nejen místní zdroj cenného kovu, ale zasloužily se
i o vznik kostela. Když prý v roce 1555 pelhřimovský měšťan Matouš Chejstovský prchal před lupiči,
spadl do staré opuštěné šachty. Jako odměnu za
své zachránění nechal na místě vystavět dřevěnou
kapli, která se stala záhy vyhledávaným poutním
místem. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn
v letech 1710–1720 .

Toleranční památky
Moraveč

Strměchy

Toleranční modlitebna

Toleranční modlitebna
Reformovaný sbor byl
v Moravči ustaven roku
1784. Prvním pastorem
se stal Jan Szalatnay, původem
z Miškovce. První bohoslužby vykonal 29. února 1784 ve stodole
č. p. 4, kde byl také do postavení
fary ubytován. Modlitebna, jednouchá obdélníková stavba, byla
postavena roku 1785. V roce 1876
byl Štěpánem Walserem vypracován návrh na přestavbu modlitebny. Realizována byla nakonec
pouze přístavba věže.
Za modlitebnou se rozkládá hřbitov, na němž se nachází pětice
kamenných náhrobků pocházejících z průběhu 19. století. Cenný
soubor náhrobků je důkladně
kamenicky opracován a opatřen
českým textem a výzdobou, kde
převládajícím dekorativním prvkem je symbol kalicha.

Prostá toleranční modlitebna bez věže a s trojúhelníkovým štítem byla postavena v roce 1788. Okna
byla obloukovitě zaklenuta až téměř o sto let později. Větší úprava modlitebny proběhla v roce 1881,
kdy se změnilo původní toleranční uspořádání interiéru. Téhož roku byla v modlitebně položena
i dlažba.
V areálu tolerančního kostela se na hřbitově nachází dvanáct kamenných náhrobků z 19. století. Nejstarší
z nich je datován rokem 1823.

Židovské památky
Nová Cerekev
Synagoga

Židovský hřbitov

Synagoga v Nové Cerekvi patří bezesporu k nejzajímavějším židovským stavbám
na Vysočině. Vystavěl ji Štěpán Walser
v roce 1855 na místě starší dřevěné stavby v novorománském stylu s maurskými prvky. Její fasáda
je zdobena zajímavými dekory, dvě široké rizalitové věže po stranách vstupu jsou ozvláštněny
pevnostními motivy cimbuří a falešných střílen.
Bohoslužby se zde konaly až do 30. let 20. století.

Starý židovský hřbitov vznikl kolem roku
1690. Najdeme zde 137 pomníků s nápisy
v hebrejštině či aramejštině. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1692. Po zaplnění hřbitova byl k němu připojen hřbitov nový,
na kterém můžeme kromě náhrobků obdivovat
novogotickou obřadní síň z roku 1866 a urnový
hrob malíře Alfréda Justitze (1879–1934).

Černovice

Pavlov

Hřbitov byl vystavěn na konci 17. století
severně od města a sloužil židovskému
obyvatelstvu z Černovic, Kamenice nad
Lipou a Nové Včelnice. V areálu hřbitova se nachází řada barokních a klasicistních náhrobků. V roce
2002 byl u hřbitova odhalen památník obětem
nacismu. Tvoří jej 53 kamenů s kovovými pamětními deskami se jmény černovických Židů, jejich datem narození a stručným osudem. Po levé straně
cesty jsou jména těch, kteří nepřežili holocaust,
po pravé straně pak jména těch, kteří zemřeli
v poválečných letech.

Přibližně 800 m za obcí Pavlov se v porostu stromů nachází jeden z nejmenších
židovských hřbitovů v České republice.
Založen byl pravděpodobně na přelomu 18. a 19.
století. Do dnešní doby se dochovalo pouze 27
jednoduchých náhrobních stél, které jsou sporadicky rozmístěny po celé ploše hřbitova.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Židovské památky
Košetice

Hořepník

Horní Cerekev

Kamenice nad Lipou

Židé získávali k pohřbívání pozemky v těžko přístupných polohách. Také židovský
hřbitov v Košeticích se nachází v lese mezi
porostem stromů jihovýchodně od obce. Přibližně
v dnešním rozsahu je zakreslen již na mapě stabilního katastru z roku 1838. Nejstarší náhrobky
pocházejí z počátku 18. století.

Hřbitov židovské obce v Hořepníku, který
disponuje velkým množství dochovaných
hodnotných náhrobních stél, byl založen
na jižním břehu potoka Trnávka v první polovině 17. století. Střed hřbitova je mírně vyvýšen
navezením zeminy poté, co byl hřbitov naplněn.
Následně se podle tradice pohřbívalo ve druhé
vrstvě.

Hřbitov byl založen již v 17. století a nacházejí se zde barokní náhrobky z první
poloviny 18. století. Součástí hřbitova je
i márnice. Posvátnou atmosféru mezi náhrobky
ozvláštňují staré stromy. Ke hřbitovu vede stezka
Greenway řemesel a vyznání.

Místní židovský hřbitov byl založen roku
1803. Celkem se v jeho areálu dochovalo asi 150 náhrobních kamenů zejména
z první poloviny 19. století. U vchodu na hřbitov
je umístěna informační tabule a pamětní deska
se jmény 47 osob umučených v koncentračních
táborech.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Křemešník

Přírodní rezervace

Jankovský potok
Národní přírodní památka

Památku tvoří přirozeně meandrující niva
Jankovského potoka
se zachovalými mokřadními lučními
společenstvy a hodnotnými břehovými porosty. Jedná se o lokalitu kriticky
ohrožené perlorodky říční. Součástí
území jsou i pro Českomoravskou vrchovinu typické rašelinné louky s řadou ohrožených druhů rostlin. Chráněné území tvoří asi 11 km dlouhý úsek
potoka od jeho pramene u osady Chaloupky u Vyskytné až k osadě Hojkovy
u obce Mladé Bříště.

Rozsáhlý komplex květnatých bučin, suťových lesů a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin se
nachází v centrální části Českomoravské vrchoviny ve východní části okresu Pelhřimov. Území i jeho
okolí je pramennou oblastí několika vodních toků, přičemž evropské rozvodí Černého a Severního
moře prochází po hřbetnici vrchu. Zajímavým jevem je vývěr periodického pramene v jihovýchodní části
území, který je zřejmě pozůstatkem stříbrných dolů. Pramen je nezamrzající, voda sice není minerální, ale je
velice čistá a mírně radioaktivní.

Huťský potok
Přírodní památka

Lokalita nedaleko Kamenice nad Lipou
zahrnuje nivu Huťského potoka s malým
rybníčkem se zachovalými společenstvy
podhorského potoka s výskytem chráněných
a ohrožených druhů živočichů, především střevle
potoční, mihule potoční a některých obojživelníků.
Potok přirozeně meandruje v nepříliš široké nivě,
která přechází do mírných zalesněných svahů údolí.
Břehy rybníčku tvoří porosty ostřice zobánkaté
se zábělníkem bahenním. Na vlhkých pcháčových
loukách roste prstnatec májový, kozlík dvoudomý, violka bahenní, pcháč bahenní, škarda měkká
čertkusolistá. Lokalita je významným refugiem
obojživelníků.
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Zámky
Zámek, Červená Řečice 49°30‘38.012“N, 15°10‘42.104“E
Zámek, Kamenice nad Lipou 49°18‘9.059“N, 15°4‘45.456“E
Zámek, Pelhřimov 49°25‘50.808“N, 15°13‘18.399“E
Zámek, Žirovnice 49°15‘6.825“N, 15°11‘2.513“E
Církevní památky
Kostel Všech svatých, Kamenice nad Lipou 49°18‘10.671“N, 15°4‘31.37“E
Kostel sv. Jakuba Většího, Křeč 49°23‘18.826“N, 14°55‘12.285“E
Kostel Nejsvětější Trojice, Křemešník 49°24‘13.63“N, 15°19‘28.484
Toleranční modlitebna, Moraveč 49°24‘30.616“N, 15°4‘25.599“E
Kostel sv. Tomáše Becketa, Nová Cerekev 49°24‘57.478“N, 15°7‘0.372“E
Kostel sv. Bartoloměje, Pelhřimov 49°25‘52.331“N, 15°13‘17.984“E
Kostel sv. Jana Křtitele, Počátky 49°15‘36.269“N, 15°14‘25.478“E
Kostel sv. Kateřiny, Lázně sv. Kateřiny – Počátky 49°16‘13.837“N, 15°16‘37.1“E
Židovské památky
Židovský hřbitov, Černovice 49°22‘50.08“N, 14°57‘34.021“E
Židovský hřbitov, Horní Cerekev 49°19‘37.847“N, 15°18‘41.362“E
Židovský hřbitov, Hořepník 49°30‘27.122“N, 15°6‘28.163“E
Židovský hřbitov, Kamenice nad Lipou 49°18‘35.037“N, 15°5‘40.15“E
Židovský hřbitov, Košetice 49°33‘7.916“N, 15°7‘43.174“E
Synagoga Nová Cerekev 49°25‘5.849“N, 15°7‘8.532“E
Židovský hřbitov, Nová Cerekev 49°25‘8.268“N, 15°7‘10.027“E
Židovský hřbitov, Pavlov 49°23‘45.624“N, 15°15‘7.233“E
Sochařská a drobná architektura
Milník, Arneštovice 49°31‘49.338“N, 15°7‘17.633“E
Kašna sv. Jana Nepomuckého, Počátky 49°15‘37.337“N, 15°14‘25.558“E
Památník slovanského Bratrství, Mnich 49°18‘10.12“N, 14°57‘38.324“E
Městská památková rezervace
Městská památková rezervace Pelhřimov 49°25‘47.54“N, 15°13‘25.189“E
Městská památková zóna
Městská památková zóna Červená Řečice 49°30‘40.437“N, 15°10‘42.113“E
Městská památková zóna Kamenice nad Lipou 49°18‘10.922“N, 15°4‘30.681“E
Městská památková zóna Počátky 49°15‘36.718“N, 15°14‘24.799“E

Vybrané turistické zajímavosti regionu
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Lidová architektura
Obec Stanovice 49°26‘0.959“N, 15°8‘18.239“E
Rozhledny a vyhlídková místa
Rozhledna Pípalka, Křemešník 49°24‘13.195“N, 15°19‘36.297“E
Věž kostela sv. Bartoloměje, Pelhřimov 49°25‘52.331“N, 15°13‘17.984“E
Věž kostela sv. Jana Křtitele, Počátky 49°15‘36.269“N, 15°14‘25.478“E
Galerie, muzea, pamětní síně
Městské muzeum v Kamenici nad Lipou 49°18‘9.059“N, 15°4‘45.456“E
Metánovské muzeum - Kabinet profesora Jakuba Hrona, Metánov 49°17‘37.945“N, 15°10‘10.792“E
Muzeum Vysočiny Pelhřimov 49°25‘50.808“N, 15°13‘18.399“E
Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově 49°25‘55.713“N, 15°13‘31.466“E
Pamětní síň F. B. Vaňka v Pelhřimově 49°25‘54.077“N, 15°13‘10.941“E
Městské muzeum Počátky 49°15‘35.977“N, 15°14‘25.353“E
Muzeum zámek Žirovnice 49°15‘6.825“N, 15°11‘2.513“E
Špýchar, Žirovnice 49°15‘7.777“N, 15°11‘4.52“E
Stopy slavných osobností
Kamenice nad Lipou
Vítězslav Novák (hudební skladatel)
rodný dům č. p. 55 (pamětní deska) 49°18‘7.396“N, 15°4‘38.075“E
Počátky
Otokar Březina (básník)
rodný dům č. p. 224 (muzeum) 49°15‘33.893“N, 15°14‘19.27“E
hrob rodičů na hřbitově u kostela Božího Těla 49°15‘52.679“N, 15°14‘29.269“E
Štítné (Žirovnice)
Tomáš ze Štítneho (literát)
rodná obec
pomník na místě bývalé tvrze 49°15‘22.999“N, 15°7‘16.702“E
Díla umělců
Křemešník
Kamil Hilbert (architekt)
Větrný zámek - vila Josefa Šejnosta 49°24‘13.475“N, 15°19‘26.176“E
Pelhřimov
Pavel Janák (architekt)
vila Jana Drechsela č. p. 331, 49°25‘52.945“N, 15°13‘6.095“E
dům č. p. 13 (Fárův) – úprava fasády 49°25‘50.9“N, 15°13‘21.552“E

Zajímavosti a unikáty
41. Úzkokolejka Jindřichův Hradec – Obrataň 49°17‘42.096“N, 15°4‘28.157“E
Památné stromy
42. Lípa v Kamenici nad Lipou 49°18‘0.997“N, 15°4‘43.833“E
Zvláště chráněná území
43. Národní přírodní památka Jankovský potok 49°28‘42.344“N, 15°21‘26.152“E
44. Přírodní památka Huťský potok 49°20‘5.819“N, 15°1‘38.906“E
45. Přírodní rezervace Křemešník 49°24‘24.14“N, 15°19‘33.516“E
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