AUTEM
Pelhøimov (0) – Jihlava (32) – Pelhøimov (64 )
Jihlava – město u støíbrných dolù, jehož právo a soud
byly vzorem pro ostatní města støední Evropy. Dochované význačné církevní stavební památky (farní kostel
sv. Jakuba, minoritský kostel P. Marie, kostel sv. Køíže),
cenné historické domy, zachované støedověké opevnění
a katakomby. Ve městě je možné navštívit ZOO a aquapark Vodní ráj.
Pelhøimov (0) – Kamenice
nad Lipou (21) – Jindøichùv Hradec (43) – Žirovnice (64) – Pelhøimov (91)
Kamenice nad Lipou – dominantou městečka je zámek
z 15. století, dnes v renesanční podobě. V zámeckém
parku lze nalézt monumentální památnou lípu, jejíž
stáøí se odhaduje pøes 700
let.
Jindøichùv Hradec – jeden
z největších českých hradù
pánù z Hradce (Vítkovcù) byl založen ve 13. století, v 16.
století byl pøestavěn na renesanční zámek a dosáhl největšího rozkvětu stejně jako město pøi něm. Ve městě
je částečně zachováno opevnění, domy se støedověkými
základy, starobylé kostely, světoznámá dílna na výrobu
gobelínù.
Žirovnice – zámek, pùvodně gotický hrad z 2. poloviny
13. století byl vybudovám v trojúhelníkovém pùdorysu
s okrouhlou věží, arkádami na pilíøích a palácem s kaplí.
Pelhøimov (0) – Černovice (25) – Choustník (38)
– Červená Lhota (55) – Pelhøimov (93)
Černovice – barokní zámek s klasicisní úpravou, ve kterém je nyní umístěn ústav sociální péče.
Choustník – zrestaurovaná zøícenina raně gotického
hradu z poloviny 13. století, kde se dochovalo mohutné
opevnění, kružbové okno hradní kaple, jedna z věží je
upravena na rozhlednu.
Červená Lhota – romantický vodní zámek v malebném
prostøedí na skále, na ostrově uprostøed rybníka, se zajímavými interiéry.

Pelhøimov (0) – Telč (34)
– Jihlavské vrchy (42) – Roštejn (45) – Pelhøimov (73)
Telč – støedověké hradby uzavøené dvěma branami obklopují
náměstí s pøevážně renesančními domy s podloubími a s vysokými štíty. Zámecký komplex,
který vznikl na místě staršího
hradu v 16. století, je uvnitø jedinečně vyzdoben. Renesanční
zahrada s arkádovou kolonádou. Jezuitský klášter a farní
kostel sv. Jakuba ze 14. století. V seznamu UNESCO.
Jihlavské vrchy – zalesněné území s nejvyšším vrchem
Českomoravské vrchoviny Javoøicí (837 m n. m.). Velký
a Malý paøezitý rybník i Míchova skála jsou místa, která
pohladí oko i duši.
Roštejn – jeden z mála dochovaných støedověkých gotickorenesančních hradù u nás, který je ponoøen v malebné scenérie Jihlavských vrchù. Jedinečné jsou nástěnné
renesanční malby.
Pelhøimov (0) – Humpolec (18) – Lipnice n. S.
(30) – Pelhøimov (60)
Humpolec – město se rozkládá kolem raně gotického kostela sv. Mikuláše,
nad kterým se tyčí zøícenina støedověkého hradu
Orlík. Ve městě je možné
nalézt antropologické Muzeum dr. Aleše Hrdličky.
Lipnice nad Sázavou – gotický hrad z počátku 14. století
je vystavěn na žulové skále. V městečku v podhradí žil
a zemøel Jaroslav Hašek. Pod areálem hradu byl vybudován amfiteátr – dějiště mnoha festivalù.

PELHŘIMOV
a okolí

TIPY NA VÝLET
PĚŠKY
Pelhøimov – Køemešník
(po červené turistické značce, 8 km)
Z Masarykova náměstí vyjdeme z města kolem høbitova
a stoupáme k zalesněnému vrchu Lejšovka. Ohlédneme-li se nazpět, uvidíme krásné panorama Pelhøimova,
schouleného ve své kotlině. Pøed Putimovem zahlédneme nalevo v dálce starobylý chvojnovský kostel. V Proseči pod Køemešníkem projdeme kolem kapličky na návsi
a dále kolem výběhù koní. Poté se pøed námi otevøe pohled na Køemešník. Po lesní pěšině se dostaneme kolem
rybníčkù Ivaniny na køižovatku lesních cest, kde vyvěrá
ze zatopeného støíbrného dolu pramen Støíbrné studánky. Zde se denně sjíždějí desítky vděčných odběratelù
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této velmi chutné vody, která ani po roce skladování
nemění své hodnoty. Nalevo od Støíbrné studánky se nachází Sluneční paseka, letní základna táborníkù. Cestou

www.pelhrimovsko.cz

rovně do kopce dojdeme k hájovně Korce, odkud se lesní
cestou doleva dostaneme ke kapličce s periodickým pramenem mírně radioaktivní vody, jíž je pøisuzován léčivý
účinek. Nalevo od kapličky, jejíž vchod zdobí reliéf Františka Bílka „Køest Páně v Jordáně“, si mùžeme prohlédnout jeskyni poustevníka Jiøího Mròávka. Od kapličky
stoupáme na vrchol Køemešníku Køížovou cestou. Jejích
tøináct zastavení v podobě kapliček navrhl faráø Antonín
Thein a reliéfy Viktor Foerstr. Køížová cesta je zakončena
Božím hrobem, kde ve skalní dutině spočívá tělo Krista
v životní velikosti autora Antonína Bílka. V těsné blízkosti mùžeme obdivovat Větrný zámek medailéra Josefa
Šejnosta. Tato stavba byla v roce 1932 budována podle
plánù Šejnostova pøítele Kamila Hilberta, posledního
stavitele pražské katedrály sv. Víta. Zvláštností Køemešníku je poutní kostel Nejsvětější Trojice, který dal v 16.
století vystavět, ještě v døevěné podobě, pelhøimovský
měšťan Matouš Chejstovský. Současná podoba je z roku
1720. Dominantou interiéru je trojboký oltáø, jehož hlavním motivem je reliéf Korunování Panny Marie. Stejný
námět je i na kamenném reliéfu nad vchodem kostela.
Vzácné jsou rovněž sochy Františka Bílka a zejména
svícen v podobě vztyčené ruky, kropenka a keramické
medailony. Vedle kostela se nedají pøehlédnout ani
Komárkovy sluneční hodiny z roku 1840. Pro turisty je
velice pøitažlivá rozhledna Pípalka, z jejíž výšky 40 metrù
lze po zdolání 205 schodù za jasného počasí dohlédnout
až do vzdálenosti 30 km. Znaveným turistùm poskytne
své služby včetně ubytování nově zrekonstruovaný horský hotel. Z Køemešníku lze dál pokračovat po žluté pøes
Sázavu, Čejkov a dále po evropském rozvodí do Nové
Bukové (ŽST) nebo se vrátit z Køemešníku zpět do Pelhøimova autobusem.
Pelhøimov – Želiv – Červená Øečice
(po červené turistické značce, 22 km)
Z města vyjdeme pøes Městské sady údolím øíčky Bělé
a mineme její soutok s Hejlovkou. Okolo skály Kyselák se
dostaneme k Sedlické údolní pøehradě, kde se na soutoku Hejlovky a Hejnického potoka staneme svědky zrodu
øeky Želivky. V Sedlici se mùžeme občerstvit a vyrazit
kolem elektrárny k vyrovnávací nádrži Vøesník v blízkosti Želiva. Dominantou želivské kotliny je premonstrátský
klášter. Nad soutokem Želivky s Trnávkou budeme pokračovat kolem hotelu Kocanda a umělého vodáckého

me do cíle trasy – obce Leskovice (ŽST). Zde památník
pøipomíná rok 1945, kdy byla obec německými nacisty
vypálena a obyvatelé zmasakrováni.

NA KOLE

kanálu proti proudu øeky. Pro zajištění stálého prùtoku
byla na Trnávce vybudována další pøehrada, která zároveò slouží k rekreaci a sportu. Blížíme se k městečku
Červená Øečice, kde si mùžeme prohlédnout zámek se
sgrafitovou renesanční výzdobou, pøípadně se občerstvit v místním hostinci. Odtud je možné se dopravit autobusem do Pelhøimova.
Pelhøimov – Hejlov – Proseč Oboøiště
– Nová Cerekev – Leskovice
(po modré turistické značce, 15 km)
Z Pelhøimova se dostaneme kolem kaskády rybníkù
Nohavičky k dalšímu s názvem Hejlov. Polními cestami
směøujeme do Proseče Oboøiště, jehož zámek z 18. stol.
dnes slouží jako domov dùchodcù. V zámeckém parku se
nachází jeden z nejmohutnějších dubù Vysočiny s obvodem kmene 623 cm, jehož stáøí se odhaduje minimálně
na 300 let. Po silnici dojdeme do Nové Cerekve, kde se
mùžeme občerstvit nebo si prohlédnout barokní kostel,
židovskou synagogu a židovský høbitov. Dále pokračuje-

Z Pelhøimova kolem
pøehrad
(57,5 km, těžká obtížnost, silnice II. a III.
tøídy)
Pelhøimov (0) - Putimov
(3,8) - Proseč pod Køemešníkem (6) - Branišov
(9,6) - Sedliště (11,6)
- Zachotín (15,6) - Mysletín (18,7) - Mladé Bøíště (22,8) - Komorovice
(24,9) - Smrdov (29,1)
- Sedlice (33,2) - Želiv
(37,4) - Červená Øečice
(41,9) - Popelištná (44,7)
- Svépravice (47,2) - Krasíkovice (51,7) - Radětín
(53,8) - Pelhøimov (57,5).
Vyhlídková trasa z Pelhøimova do Černovic a zpět
(63,2 km, støedně těžká obtížnost, silnice III. tøídy)
Pelhøimov (0) - Vlásenice (6,2) - Proseč-Oboøiště (9,3)
- Nová Cerekev (11,2) - Lidmaò (18,5) - Černovice (24,9)
- Kamenice nad Lipou (38,5) - Častrov (47,4) - Libkova
Voda (55,7) - Pelhøimov (63,2).
Køemešnická trasa
(46,6 km, støedně těžká obtížnost, silnice II. a III. tøídy)
Pelhøimov (0) - Putimov (3,8) - Køemešník (9,7) - Nový
Rychnov (14,1) - Horní Cerekev (22,5) - Høíběcí (25) - Veselá (31) - Janovice (34) - Houserovka (37,4) - Rynárec (41,5)
- Pelhøimov (46,6).
Z Pelhøimova do Tøeště a zpět
(67 km, støedně těžká obtížnost, silnice II. a III. tøídy)
Pelhøimov (0) - Putimov (3,8) - Nový Rychnov (14,1) - Jezdovice (29) - Tøešť (33) - Horní Cerekev (46) - Rohovka
(52) - Rynárec (61,9) - Pelhøimov (67)

