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Pelhřimovsko se rozkládá v západní, české části Českomoravské vrchoviny, mezi 
třemi vrchy – Křemešník, Svidník a Stražiště. Právě Křemešník je nejvyšší a nej-
známější coby poutní místo se studánkami plnými léčivé vody, na jehož úpatí se 
kdysi dolovalo stříbro. Největšími městy Pelhřimovska jsou Pelhřimov – město 
rekordů, Humpolec, Pacov, Kamenice nad Lipou, Žirovnice, Počátky a Horní Ce-
rekev.  Je tedy zřejmé, že jde o region malých, ale malebných městeček. Najdete 
zde dominantní hrady, nápadité expozice a především rozmanitou přírodu.

pelhřimovsko  www.pelhrimovsko.cz
Královské město leží na okraji Českomoravské vrchoviny, je označováno jako 
brána Vysočiny. Masarykovo náměstí lemují renesanční a barokní domy s pod-
loubími. Zámek pánů z Říčan je sídlem Muzea Vysočiny Pelhřimov. Další Muzeum 
Bible najdete ve Starém Pelhřimově. Představuje historii bible v českých zemích. 
V  muzeu si můžete zkusit vyrobit ruční papír, tisk na středověkém knihtisku, 
hledat ve středověkých mapách či psát brkem. Múzyum Lipských vás zavede do 
síně slávy pelhřimovských rodáků, bratrů Oldřicha a Lubomíra Lipských. Usadíte 
se v natáčecím atelieru, nakouknete do Adélina čajového koutku. 

pelhřimov  www.pelhrimovsko.cz

Jediné svého druhu v Evropě. Návštěvníkům představuje stovky unikátních ex-
ponátů uvnitř a další obří předměty v  zahradě – třeba model Pražského hradu 
slepený ze špejlí, sovětský tank T34, dvoumetrovou tužku, 164kilogramovou 
hrací kostku, čtyřmetrového plyšového medvídka Kukyho, miniaturní zlatou 
klícku, funkční mramorové housličky, které reprezentovaly ČR na světové vý-
stavě EXPO v Šanghaji. Expozice Zlaté české ručičky nabízí více než 90 předmětů 
zhotovených ze zápalek a zápalkových hlaviček. Třeba sirkovou kytaru, kterou 
osobně vyzkoušel virtuos Štěpán Rak. 

muzeum rekordů 
a kurioziT pelhřimov

www.muzeumrekorduakuriozit.cz

Známé a mnoha pověstmi opředené poutní místo s pamětihodnostmi je zasaze-
né do malebného prostředí lesů na jednom z nejvyšších vrcholů Českomoravské 
vrchoviny. Alejí vystoupáte k nejstarší a nejcennější stavbě, k poutnímu koste-
lu Nejsvětější Trojice. Přehlédnout krajinu můžete z 52 metrů vysoké rozhledny 
Pípalky. Při dobrém počasí se vám ukáží hrad Lipnice, Roštejn, vrcholy Čeřín-
ku, Špičáku a Javořice, Žďárské vrchy a dokonce Krkonoše nebo Šumava. Naučná 
stezka nabídne příjemnou procházku a informace o lese, flóře a fauně, léčivých 
studánkách i kulturních památkách na Křemešníku. Děti zaujme zmenšenina 
mohutných středověkých hradů Větrný zámek nebo lanové centrum. 

křemešník www.vysocina.eu

Navštívit tu můžete hned několik muzeí – Dr. Aleše Hrdličky s jeho expozicemi 
z cest a interaktivní antropologickou expozicí s unikátní postavou neandrtálce, 
Muzeum vah, Včelařský skanzen a recesistické Hliníkárium na paměť „Hliníka“ 
z filmu Marečku, podejte mi pero! Skanzen ve starobylé čtvrti Zichpil zachycuje 
těsné soužití třech duchovních kultur – křesťanské, evangelické a židovské. 
Moderní zóna pro umění a galerie s kavárnou 8smička v bývalé továrně na vlněné 
látky nabízí umělecký zážitek pro všechny smysly. A Bernard, proslulý humpo-
lecký pivovar, zase příjemné osvěžení.

humpolec  www.infohumpolec.cz

Hrad byl vybudován na konci 14. století. Zachovala se z něj mohutná hranolová 
věž se vstupní bránou a zbytky obytného paláce. Na začátku 16. století bylo opev-
nění doplněno baštami, změněna dispozice obytných budov a  byl poprvé uvá-
děn jako Orlík. Přestavba však nebyla nikdy zcela dokončena a ve třicátých letech 
17. století byl hrad opuštěn.
V létě si tu dávají dostavení šermíři, hudebníci a divadelníci. Hrad je dějištěm nej-
různějších akcí, třeba středověkých slavností.

zřícenina hradu orlík www.castrum.cz
Má za sebou bouřlivou minulost. Dnes je z něj komplex, který nabízí nejen du-
chovní služby, ale také prohlídky, ubytování a vlastní pivo. Klášter byl založen 
už ve 12. století knížetem Soběslavem. V padesátých letech zde byl internační tá-
bor pro kněze a řeholníky. Komplex zahrnuje premonstrátský klášter s kostelem 
Narození Panny Marie, který se řadí k mistrovským dílům Santiniho, konvent, 
opatství, Trčkův hrad či renesanční dům s palírnou.
Při návštěvě komplexu můžete ochutnat klášterní pivo, výbornou gastronomii či 
si odpočinout v klášterní lazebně. 

klášTer Želiv www.hotelklasterzeliv.cz

Okolí vodních nádrží Vřesník, Trnávka, známé též jako Želiv, a Sedlice je ma-
lebné a stojí za to je navštívit. Vodní nádrž Trnávka nabízí přírodní koupaliště, 
upravené pláže i rekreační středisko. K rekreaci, vodním sportům i rybolovu je 
využívána také přehrada Vřesník. Sedlická přehrada patří k nejstarším vodním 
nádržím v ČR, její stavba byla dokončena v roce 1927. I u tohoto vodního díla se 
lze rekreovat. Okolím vede několik značených turistických tras. Po červené turi-
stické značce v zimě dojdete k ledopádu. Na skále nad bývalým lomem pramení 
potůček, který stéká po skalách a když mrzne, vytváří úchvatné dílo.

vřesník, sedlice, Trnávka www.vysocina.eu

Už v roce 1974 se hrad veřejnosti otevřel jako muzeum jednostopých motorových 
vozidel. Nyní je pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov. Expozice představuje ži-
votní styl a bydlení přelomu 19. a 20. století.
Pro návštěvníky jsou otevřené tři prohlídkové okruhy, které se věnují také histo-
rickým motocyklům. Největším unikátem je vodící motocykl z roku 1910. Nejčas-
těji zastoupenou značkou je Jawa a ČZ z předválečné i poválečné produkce. 
Hrad obklopuje park o rozloze 1,5 ha s památnými stromy, terasovitou zahradou 
a rozsáhlým alpinem. 

hrad kámen www.hradkamen.cz

Stará lípa (700 až 800 let), podle které nese město svůj název, stojí v anglickém 
parku kolem zámku. V něm, kromě jedinečné výstavy angličáků značky Match-
box a domečků pro panenky, můžete zažít Muzeum všemi smysly ukazující his-
torii Kamenice. Každoročně se zde koná festival Hračkobraní. 
Do světa fantazie a pohádek zve nedaleký interaktivní park Fábula s obřím ven-
kovním tunelovým bludištěm. 
V roce 2016 obnovil svoji činnost Pivovar Kamenice nad Lipou, který se rozkládá 
v těsné blízkosti zámeckého parku. 

kamenice nad lipou  www.kamenicenl.cz
K  významným turistickým cílům Pelhřimovska  a Jindřichohradecka patří dvě 
úzkokolejné lokálky s rozchodem kolejí pouhých 760 mm. Zatímco starší z nich, 
33 km dlouhá trať Jindřichův Hradec – Nová Bystřice z roku 1897, směřuje mnoha 
zákruty půvabnou krajinou České Kanady na jih k rakouské hranici, 46 km tratě 
Jindřichův Hradec – Obrataň z roku 1906 míří na sever a spojuje Jindřichohradec-
ko s Kamenicí nad Lipou, Černovicemi a oblastí západních výběžku Českomorav-
ské vrchoviny. 
Lokálky nabízejí svezení historickými vlaky v čele s parními lokomotivami, kte-
ré jezdí pro veřejnost podle jízdního řádu, je možné ale i vypravení vlaku na přání. 

Úzkokolejná Železniční Trať 
jindřichův hradec – kamenice nad lipou – obraTaň 

www.jhmd.cz

Město je známé motocyklovým sportem a také tím, že jím prochází 15. stupeň 
východní délky. V roce 1906 se na pacovském okruhu jely první mezinárodní zá-
vody. Tuto historii připomíná pamětní deska na budově zámku, expozice jedno-
stopých vozidel na hradě Kámen a veterán rallye. 
Okolí města je vhodné pro aktivní trávení volného času. Oblast Pacova a mikro-
region Stražiště nabízejí přibližně sto kilometrů značených cyklotras. Pěšky po 
značených turistických trasách se můžete vydat například na nedaleký hrad Ká-
men, Sovovou stezkou na Stražiště.

pacov  www.mestopacov.cz

Název města Počátky je odvozen od pramenů okolních studánek, potoků a rybní-
ků. Blízko města, uprostřed lesů, vytéká ze země léčivý pramen Svatá Kateřina, 
u nějž v 16. století vznikly první lázně a dnes tam najdete stejnojmenný resort. 
Naučná stezka K pramenům Počátek vás zavede k pramenu řeky Jihlavy nedaleko 
obce Jihlávka. Další zastavení je u pramenů sv. Markéty a sv. Vojtěcha. Nedaleko 
je i kamenný kruh druidů, český Stonehenge, jenž je novodobou replikou megali-
tické stavby. Jde o největší kromlech v České republice.

prameny počáTek  www.pocatky.cz

„Perleťové město“ na samém jihu Vysočiny je známé pro tradici knoflíkářského 
a perleťářského řemesla. Expozice knoflíkářství a perleťářství, historických ši-
cích strojů a pivovarnictví byla zřízena v zrekonstruovaném zámeckém pivovaru.
Žirovnický zámek je unikátní především díky rozsáhlé freskové výzdobě z 15. sto-
letí, která nemá, co se stáří a rozsahu týče, na území České republiky obdoby.
Zrekonstruovaný zámecký špýchar neboli sýpka nabízí v  současnosti expozici 
venkovských tradic a řemesel.

Žirovnice www.zirovnice.cz
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