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HRADY
1. Hrad Kámen, Kámen 49°25‘27.576“N,
15°0‘50.784“E
První písemná zmínka o hradu Kámen je z roku 1316.
Rozsáhlé skalisko, na kterém je hradní komplex vybudován,
mu určilo i jméno. Krutá pověst o třech pannách a mrtvém
dítěti, která se o hradě vypráví, by mohla někoho od návštěvy gotického hradu odradit. Útlocitný návštěvník by
se ale připravil o návštěvu unikátního muzea motocyklů,
o možnost prohlédnout si, jak se zde bydlelo v 19. století, či
o středověkou atmosféru starého paláce. Hrad je pobočkou
Muzea Vysočiny Pelhřimov.
ZŘÍCENINY
2. Zřícenina hradu Orlík, Rozkoš u Humpolce
49°32‘40.591“N, 15°22‘56.991“E
Hrad, založený v poslední třetině 14. století, představuje zástupce tzv. blokové dispozice, přičemž její extrémně
miniaturní rozměry způsobily, že věž musela ztratit svou
obytnou funkci a stala se bergfritem – věží útočištnou.
V případě ohrožení poskytovala obyvatelům hradu poslední
útočiště, v případě míru ovšem k obytným účelům nesloužila. Nebyla k tomuto poslání ani vybavena. Hrad je v sezóně
přístupný veřejnosti a žije bohatým kulturním životem.
TVRZE
3. Tvrz Sudkův Důl 49°24‘19.17“N, 14°55‘37.346“E
>>>>

www.dedictvivysociny.cz
Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Investice do vaší budoucnosti. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a krajem Vysočina.
Vydal: Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, květen 2011, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
tel.: 564 602 111, www.kr-vysocina.cz
Neprodejné.

Obdélná dvoupatrová gotická vodní tvrz byla vystavěna
v 15. století. Jejím zakladatelem byl Jan Sudek z Dolu, nebo
jeho syn Bohuslav z Dolu, který zemřel kolem roku 1531.

známit se s historii kostela Narození Panny Marie, konventu,
prelatury, opatství a Trčkova hradu. Provoz obnovil i klášterní pivovar.

VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
20. Vesnická památková zóna Zhoř
49°29‘41.657“N, 14°56‘29.016“E

TECHNICKÉ PAMÁTKY
4. Vojslavický most, Vojslavice
49°35‘45.719“N, 15°12‘25.698“E
Nad údolím řeky Želivky, zatopené přehradou, se klene technická zvláštnost – dvouúrovňový most. Nad původním železobetonovým mostem z roku 1942, který nevyhovoval potřebám dálničního provozu, byl vystavěn v letech
1975–1976 nový ocelový dálniční most.
5. Vodní nádrž Sedlice 49°30‘31.766“N, 15°16‘27.688“E
Přehradní nádrž Sedlice, nacházející se na řece Želivce, byla zbudovaná v letech 1921–1927. Nad vodním
dílem se klene desetiobloukový kamenný most postavený
v roce 1927 firmou Ing. Hlava a Kratochvíl, který je ukázkou
znamenitého kamenického díla v době, kdy železobeton
v mostním stavitelství začal definitivně nahrazovat kámen.

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
12. Židovský hřbitov, Pacov
49°28‘30.68“N, 15°0‘38.264“E
Židovský hřbitov byl založen v roce 1680, nejstarší
dochované a čitelné náhrobky pocházejí však z roku 1796.
Poslední pohřeb se uskutečnil ještě roku 1969. Celkem je na
hřbitově možné nalézt asi 300 náhrobních kamenů barokního a klasicistního typu.
13. Židovský hřbitov, Humpolec
49°32‘30.536“N, 15°22‘17.701“E
Místní židovský hřbitov byl založen počátkem 18. století a využívaly jej židovské obce ze širokého okolí – z Lipnice, Kaliště, Želivi i Věže. Je zde tedy pochováno několik
významných osobností z regionu, například prarodiče hudebního skladatele Gustava Mahlera či dědeček spisovatele
Franze Kafky.
Synagoga, Humpolec 49°32‘19.583“N, 15°21‘36.766“E
Synagoga stojí uprostřed židovské čtvrti, kterou tvořilo původně asi 30 domů. Stavba byla započata na
základě povolení majitele herálecko-humpoleckého panství
Jakuba Nefferzerna z roku 1760. Současnou novogotickou
podobu jí vtiskla až přestavba z roku 1860, kdy v ní našel
místo i byt rabína, ženská galerie a rituální lázeň „mikve“.
14. Židovský hřbitov, Lukavec
49° 34‘ 05.37“N,14° 59‘ 26.37“E
Hřbitov byl založen nejpozději v první třetině 18. století, pravděpodobně však již mnohem dříve. Nejstarší datovaný náhrobní kámen je z roku 1725.

ROZHLEDNY A VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
21. Věž kostela sv. Mikuláše, Humpolec
49°32‘29.49“N 15°21‘34.19“E
Původně plánovaná trojlodní stavba kostela s transeptem nebyla z finančních důvodů dostavěna. Objekt následně prošel výraznými stavebními úpravami, z nichž nejvýznamnější byla přestavba Jana Blažeje Santiniho v letech
1721–1722. Realizaci slavného architekta však na konci 19.
století překryla novogotická přestavba. Původně barokní
věž byla značně zvýšena a zastřešena helmicí se čtyřmi arkýři. Z věže se dnes nabízí pěkný výhled na město a okolí.

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY
6. Toleranční modlitebna, Humpolec
49°32‘20.546“N, 15°21‘42.073“E
Jedna z nejstarších tolerančních modliteben na našem
území byla postavena v letech 1785–1788 dle regulí tolerančního patentu vydaného Josefem II. v roce 1781. Interiér
kostela, zcela v duchu pravidel evangelické církve augšpurského vyznání, je prostý,až strohý. Pozornost na sebe strhává oltář, který byl roku 1814 vyroben ve spolupráci truhláře
Wagnera a malíře Výtiska.
7. Kostel sv. Michaela, Pacov
49°28‘21.323“N, 15°0‘11.727“E
Návštěvníky tohoto historického městečka již z daleka
vítá gotický chrám sv. archanděla Michaela s vysokou štíhlou bílou věží. Pozdně gotická hvězdová klenba hlavní lodi
byla zřejmě počátkem 16. století zaklenuta na osmiboký pilíř. Renesanční kruchta umístěná po 3 stranách hlavní lodi je
zdobena malbami starozákonních a novozákonních výjevů.
8. Kostel sv. Bartoloměje, Pošná
49°27‘31.689“N, 15°2‘24.361“E
Raně gotický kostel je stavbou z 2. poloviny 13. století.
Během dalších staletí proběhlo na objektu několik stavebních úprav. Barokní plášť kostela skrývá v interiéru cenné
středověké nástěnné malby, které jsou výjimečné svým rozsahem a zachováním.
9. Kostel sv. Jiří se zvonicí, Řečice
49°36‘10.156“N, 15°22‘24.077“E
Jedná se o opevněný kostel, s dodnes patrným obranným valem. Intaktně zachovalá středověká stavba s nepatrnými pozdějšími barokními úpravami ukrývá v interiéru
soubor středověkých nástěnných maleb.
10. Kaple sv. Jana Nepomuckého s márnicí, Těchobuz
49°30‘47.363“N, 14°55‘40.35“E
V blízkosti hřbitova stojí dvě zajímavé stavby – přízemní objekt márnice z roku 1820 a centrální kaple sv. Jana Nepomuckého, vystavěná na kruhovém půdorysu v roce 1826
jako rodinná hrobka tehdejších majitelů panství rodiny
Hoffmanů.
11. Premonstrátský klášter s kostelem Narození
Panny Marie, Želiv 49°31‘46.856“N, 15°12‘54.437“E
Klášter byl založen původně pro sázavské benediktiny
knížetem Soběslavem I. a jeho ženou Adlétou (1139). Benediktiny vystřídali krátce nato v roce 1148 premonstráti ze
Steinfeldu. V letech 1420 a 1424 byl klášter poničen husity
a po husitských válkách bylo jmění kláštera sekularizováno.
K restituci klášterního jmění došlo až po roce 1620. Po požáru na začátku 18. století se na obnově kláštera a především
kostela podílel slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel.
Současný vzhled kláštera je výsledkem mnoha pozdějších
přestaveb. Návštěvníkům je v rámci prohlídky umožněno se-

SEPULKRÁLNÍ ARCHITEKTURA
15. Vojenský hřbitov, Pacov
49°27‘22.92“N, 14°59‘12.263“E
Vojenský hřbitov z 2. světové války najdeme v lese jihozápadně od Pacova. Odpočívá tady 284 německých vojáků, kteří zemřeli ve válečném zajetí. Část jich podlehla tyfu,
který v zajateckém táboře řádil.
SOCHAŘSKÁ A DROBNÁ ARCHITEKTURA
16. Brzdné znamení, Petrovice u Humpolce
49°32‘22.719“N, 15°17‘2.145“E
Kamenný sloupek čtyřhranného půdorysu, připomínající boží muka, sloužil jako dopravní značka – upozorňoval
formany, že se blíží prudký svah a že je nutno, často plně
naložený, povoz přibrzdit.
Dřevěná zvonice Petrovice u Humpolce
49°32‘32.583“N, 15°16‘47.037“E
Ve vsích byly zvonice stavěny zejména od roku 1751, kdy
císařovna Marie Terezie vydala příkaz o vyhlašování poplachů
zvoněním. Petrovická zvonice pochází z 1. poloviny 19. století.
17. Zvonice Ježov 49°36‘46.922“N, 15°14‘5.761“E
Zvonice na první pohled zaujme otevřeným zvonovým
patrem ukončeným nízkou, šindelem pokrytou stanovou střechou, která celou stavbu výrazně přesahuje. Spodní
plášť stavby ve tvaru komolého jehlanu je zajímavě zvlněn
do šestibokého tvaru. Uvnitř zvonice je zavěšena trojice zvonů pocházejících z 16.–17. století.
18. Zvonice, Lhotice 49°33‘34.328“N, 15°14‘56.333“E
Svůj ojedinělý vzhled získala zvonice dodatečným zřízením vazby pro třetí malý zvonek, jež byla připojena
zvenčí k severní trojúhelníkové vazbě a vytvořila tak nepravidelnost hmoty. Původně se ve zvonovém patře nacházely
pouze dva zvony nesoucí letopočty 1543 a 1560.
MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
19. Městská památková zóna Pacov
49°28‘20.627“N, 15°0‘7.95“E

GALERIE, MUZEA, PAMĚTNÍ SÍNĚ
22. Muzeum izolátorů a bleskojistek ve Dvořišti
49°25‘32.751“N, 14°58‘33.422“E
23. Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci
49°32‘28.485“N, 15°21‘34.966“E
Humpolecké muzeum, které sídlí v nenápadné klasicistní budově, patří k nejstarším na Vysočině. Cílem obrozenců, kteří jej roku 1895 zakládali, bylo shromáždění
duchovních a hmotných památek charakterizujících České
Horácko. Dnes se věnuje převážně osobnosti humpoleckého
rodáka dr. Aleše Hrdličky, ale nabízí i několik dalších zajímavých expozic, z nichž jedna je věnována i Gustavu Mahlerovi.
Hlinikárium v Humpolci 49°32‘25.336“N,
15°21‘42.705“E
„Hliník se odstěhoval do Humpolce!“ Tuhle větu zná
jistě mnoho nejen filmových fanoušků. A i když Hliníka nikdo nikdy neviděl, stal se natolik slavným, že mu v Humpolci
vděční spoluobčané postavili pomník a založili muzeum.
Součástí expozice je i promítání ukázek ze zmiňovaného
filmu a dokumentace průběhu slavnostního odhalení jeho
pomníku.
24. Památník Antonína Sovy v Lukavci
49°33‘50.298“N, 14°59‘8.001“E
V malebném prostředí zámeckého parku stojí klasicistní altán neobvyklého tvaru, nazývaný „Hříbek“. V polovině 19. století zde pobývala rodina básníka Antonína Sovy,
jenž v Lukavci prožil dětství a mladost. Antonín Sova je pokládán za jednoho ze zakladatelů moderní české lyriky. Při
příležitosti 30. výročí úmrtí básníka v roce 1958 byl „Hříbek“
upraven jako pamětní síň tohoto autora.
25. Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově
49°28‘18.268“N, 15°0‘2.688“E
Muzeum bylo založeno v roce 1908. Ve 30. letech
20. století se muzejní sbírky rozšířily o literární pozůstalost
básníka Antonína Sovy a později ještě o předměty připomínající další významné rodáky (malíře Jana Autengrubera
a Jana Vojnu a divadelníky Jiřího Frejku a Sašu Machova).
Muzeum nabízí i historickou expozici Pacovska, jejíž součástí
jsou mimo jiné dokumenty, které se vztahují k prvním mezinárodním motocyklovým závodům na Pacovském okruhu
v roce 1906.
26. Galerie Bernarda Bolzana Těchobuz
49°30‘33.489“N, 14°55‘42.235“E
STOPY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
27. Kaliště
Gustav Mahler (hudební skladatel, dirigent)
rodný dům č. p. 9 (pamětní deska)
49°35‘32.502“N, 15°18‘19.509“E
28. Lukavec
Antonín Sova (básník)
místo pobytu (dětství a mladost) – altán Hříbek
(muzeum) 49°33‘50.298“N, 14°59‘8.001“E

29. Těchobuz
Bernardo Bolzano (matematik, filozof, teolog)
místo pobytu - zámek (v zámecké sýpce - Galerie
Bernarda Bolzana) 49°30‘33.489“N, 14°55‘42.235“E
30. Lhotice
František Škroup (skladatel státní hymny)
hrob Oldřicha Škroupa (syn skladatele)
49°33‘34.101“N, 15°14‘56.419“E
31. Humpolec
Aleš Hrdlička (antropolog a lékař)
rodné město
Muzeum Dr. A. Hrdličky (expozice)
49°32‘28.485“N, 15°21‘34.966“E
DÍLA UMĚLCŮ
32. Humpolec
Josef Gočár (architekt)
vila Otakara Meda (Tyršovo nám. 800)
49°32‘15.519“N, 15°21‘13.077“E
33. Vyklantice
Kilián Ignác Dientzenhofer (architekt)
kaple sv. Anny 49°33‘46.689“N, 15°3‘23.312“E
34. Želiv
Jan Blažej Santini Aichel (architekt, tvůrce barokní
gotiky) premonstrátský klášter s kostelem Narození
Panny Marie – stavební úpravy
49°31‘46.856“N, 15°12‘54.437“E
ZAJÍMAVOSTI A UNIKÁTY
35. Pomník Hliníkovi, Humpolec
49°32‘36.00‘‘N, 15°21‘25.00‘‘E
36. Úzkokolejka Jindřichův Hradec – Obrataň
49°25‘49.126“N, 14°55‘34.879“E
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. 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.
NATURA 2000
37. Želivka 49°39‘17‘‘N, 15°14‘13‘‘E
Regionem Humpolecka prochází rozsáhlá evropsky
významná lokalita Želivka, která je
součástí sítě evropsky významných území Natura 2000. Lokalita je tvořena vodní nádrží Švihov, neboli Želivka, a přiléhajícími hadcovými bory. V přehradě žije velká populace
bolena dravého, ve štole v hrázi zimuje kolonie netopýra
černého a ve specifickém společenstvu hadcových borů můžeme najít mimo endemické kuřičky Smejkalovy řadu dalších
vzácných druhů. Celé území leží na ploše okresů Benešov,
Kutná Hora, Havlíčkův Brod a Pelhřimov u dálnice D1, která
přímo protíná hadcový masiv.
38. Martinický potok 49°34‘47‘‘ N, 15°11‘52‘‘ E
Martinický potok v hlouběji zařízlém nivním údolí
protéká zemědělskou krajinou s menšími lesními komplexy. Na dlouhém úseku zde žije početná populace vranky
obecné a další druhy chráněných a ohrožených živočichů.
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
39. Přírodní rezervace Rybník Pařez
49°36‘22.438“N, 15°19‘5.811“E
Rybník Pařez v údolí Meziklaského potoka s mokřadními rašelinnými společenstvy na březích rybníka, s výskytem
řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je jedinou
lokalitou kriticky ohrožené třtiny nachové, která zde byla
nalezena jako nový druh pro flóru naší republiky.
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