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PELHØIMOV

Pelhøimov je ideálním místem pro milovníky historie. 
Jádro města je památkovou rezervací. Za zhlédnutí stojí 
velké čtvercové náměstí, zámek pánù z Øíčan, zbytky 
opevnění města, dochované brány (Jihlavská, Rynárec-
ká, Solní), kostely sv. Víta a sv. Bartoloměje, kaple Panny 
Marie Sedmibolestné a kubistické domy projektované 
architektem P. Janákem. Historie města začíná v roce 
1144, kdy se dostalo na několik set let do správy praž-
ských biskupù. Od roku 1437 pøešel Pelhøimov do držení 
Mikuláše Trčky z Lípy. V 16. stol. se jeho majiteli stávají 
Øíčanští z Øíčan. V roce 1572 se město vykoupilo z pod-
danství a v roce 1596 bylo povýšeno na město královské. 
Po požáru v roce 1766 byly domy postaveny zcela nově, 
proto má historické jádro barokní øád. Díky rozmanitosti 
stavebních slohù byla v Pelhøimově vytvoøena naučná 
stezka, která vás provede po zajímavých stavbách.
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PELHŘIMOV
a okolí

PAMÁTKY A HISTORIE

www.pelhrimovsko.cz

POČÁTKY
Pùvodně gotický kostel sv. Jana Køtitele byl později pøe-
stavěn v barokním slohu. V Počátkách se nachází rodný 
dùm básníka Otokara Bøeziny s básníkovým památní-
kem. Nejstarší písemná zpráva o obci pochází z konce 
80. let 13. století. www.pocatky.cz

ŽIROVNICE
Historie města je 
sp jata  s  h i s to r i í  
zámku, který stojí 
na místě pùvodního 
kamenného hradu. 
Mezi jeho první ma-
jitele patøili na za-
čátku 14. století páni 
z Hradce, později 
páni z Ústí. Od roku 
1485 pøechází Ži-
rovnice pod panství 
rodu Vencelíkù z Vr-
chovišť, kteøí nechali 
celý hrad pøestavět 
a vyzdobit freskami, 
patøícími dodnes 
k jedinečným his-
torickým kulturním 
památkám. V roce 1964 zámek vyhoøel. Celková rekon-
strukce objektu byla dokončena v roce 1992. V současné 
době je na zámku umístěna regionální expozice, historie 
výroby knofl íkù a výrobkù z perletě, expozice šicích stro-
jù a galerie obrazù. Za návštěvu jistě stojí i novogotický 
kostel sv. Jakuba a Filipa.  www.zirovnice.cz

KÁMEN

Pùvodně gotický hrad Kámen se vypíná na žulové skále 
nad stejnojmennou obcí a je v něm umístěna unikátní 
expozice jednostopých vozidel, dobové interiéry byd-
lení 19. a počátku 20. století. Prvními známými majiteli 
Kámena byli Nemír v roce 1316 a Zdík z vladyckého rodu 
Tluksù z Vokova v roce 1318. Hrad se poprvé pøipomíná 
v roce 1356.  http://hradkamen.pacov.info/

KOŠETICE
V obci se nachází 
barokní a novore-
nesanční  zámek 
a kaplička sv. Anny. 
V lese nalezneme 
židovský høbitov, 
kde nejstarší ná-
hrobky pocházejí 
z konce 17. století. 
E x p e r i m e n t á l n í 
pracoviště Českého 
hydrometeorolo-
gického ústavu mo-
nitoruje na obser-
vatoøi v Košeticích 
kvalitu pøírodního 
prostøedí v regio-
nálním měøítku.

www.kosetice.cz



KAMENICE NAD LIPOU

Kamenický zámek v roce 1999 pøevzalo Pražské umě-
lecko-prùmyslové muzeum. Součástí areálu je zámecký 
park s památnou lípou. Další zajímavostí je kostel Všech 
svatých a náměstí s empírovou kašnou. O Kamenici nad 
Lipou je první písemná zmínka již z roku 1267. Prvním 
historicky doloženým rodem na Kamenici byli Benešovci. 
Až do roku 1623 se v držení Kamenice støídaly pouze 
starobylé české rody. Od roku 1831 pøešlo kamenické 
panství do vlastnictví barona Geymüllera, vídeòského 
bankéøe, který zámek zrenovoval. Roku 1945 byl baron 
Geymüller, coby švýcarský občan, vystěhován do Rakous-
ka. V zámku byla zøízena dětská ozdravovna, jejíž činnost 
byla v roce 1998 ukončena. www.kamenicenl.cz

ČERVENÁ ØEČICE

Dominantou obce je zámek s renesanční sgrafi tovou vý-
zdobou, na jehož nádvoøí probíhá tradiční „Slámování“. 
Název obce je poprvé doložen v roce 1558. Ve 12. století 
byla Červená Øečice centrem rozsáhlého panství, patøícího 
pražským biskupùm, později arcibiskupùm. V roce 1378 
celé městečko zničil požár. Roku 1415 panství pøechází do 
světských rukou. Téhož roku se datuje první zpráva o ve-
dení městských knih a užívání malé a velké městské peče-
ti. Leskovcové z Leskovic se majiteli panství stávají v roce 
1497. Do církevních rukou se prostøednictvím arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic vrací Červená Øečice roku 1623. Další 
velký požár zničil zástavbu v roce 1669.

www.cervenarecice.cz

ŽELIV

Dominantou Želiva je premonstrátský klášter a gotický 
kostel pøestavěný G. Santinim. Dějiny obce jsou úzce spja-
ty s historií kláštera. V roce 1141 daroval Vladislav II. statek 
Želiv pražskému biskupovi Otovi. Krátce nato zde vznikl 
benediktinský klášter, jemuž v čele stanul Reginard Mét-
ský, patrně sázavský benediktin. První kostel zasvěcený sv. 
Petrovi byl zøejmě vybudován na vrcholu ostrožny, svírané 
øíčkami Želivkou a Trnávkou, tam, kde dodnes stojí v jádøe 
románský høbitovní chrám sv. Petra a Pavla.

www.obeczeliv.cz

BOŽEJOV
Na místě bývalé tvrze stojí zámek, sloužící dnes jako ško-
la. Pùvodně gotický kostel sv. Jiøí byl pøestavěn barokně. 
Za obcí se nachází barokní høbitovní kaple sv. Anny z ro-
ku 1686 a památná lipová alej. www.bozejov.cz

HORNÍ CEREKEV
První zachovalý písemný 
doklad o městě je z roku 
1361. O pøesném datu 
založení Horní Cerekve, 
se nedochovaly žádné 
historické záznamy. Pù-
vodní osadu založil jistý 
Líček a po něm dostala 
jméno Líčkovice. Později 
byla osada pøejmenována 
po pùvodně døevěném 
kostele – cerkev. Domi-
nantou města je nejen 
høbitovní kaple sv. Jana 
Køtitele, ale také Zámek, 
bývalá vodní tvrz, ze které dle pověstí vedla až do Pláòav-
ských lesù podzemní chodba. Zámek byl do dnešní doby 
pøestavěn v 17. století a opatøen arkádami. Zámek je ve-
øejnosti nepøístupný. Dalšími zajímavostmi Horní Cerekve 
je kostel Zvěstování Páně, farní budova, židovský høbitov 
a více než 100 let stará alej (směr Pelhøimov).

www.hornicerekev.cz

LESKOVICE
Obec byla vypálena pøi ústupu německých vojsk v roce 
1945, což pøipomíná Pomník obětem od sochaøky J. Lu-
kešové. Po válce byla obec znovu obnovena. V lokalitě 
Na súdolích byly nalezeny keltské mince (duhovky).

NOVÁ CEREKEV
Za shlédnutí stojí synagoga, barokní kostel a židovský 
høbitov s náhrobkem A. Justize, místního rodáka a čes-
kého malíøe. Založení městyse Nová Cerekev spadá prav-
děpodobně do 12. století. www.novacerekev.cz


