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Dolní Hbity 49°39’22’’N  14°10’28’’E

Pamětihodnosti:
Kostel sv. Jana Křtitele - NPÚ
Hřbitov – pouze některé náhrobky - NPÚ

Místní části:
Jelence, Káciň, Luhy, Nepřejov, Třtí 

Počátky Dolních Hbit sahají do daleké minulosti. Přestože 
je to obec malá a nenápadná, její historie je velmi bohatá. 
Vznikla v přesně nezjištěné době, pravděpodobně ve 12. sto-
letí na tzv. solné stezce, která vedla z dnešních Solenic, přes 
Kamýcký hrad – Vrš, do Prahy.

Vesnice je zajímavá již svým názvem, který je jediný v celých 
Čechách. Původně se ve staročeštině nazývala Tba, což zna-
mená dbalý. Později se přejmenovala na Tybity, po úpravě ja-
zyka Janem Husem na Tbity a později na Hbity. 
První písemná zpráva je z roku 1325, kdy český král Jan Lu-
cemburský prodával kamýcké lovčí lesy s přilehlými vesnice-
mi panu Heřmanovi z Miličína. 

V Dolních Hbitech se udržuje pověst o tom, že český král Karel IV. v těchto místech na lovu za-
bloudil, a protože zde chybil, nechal zde postavit kapličku a toto místo nazval Chybity. I když je 
tato historka zřejmě nepravdivá, existuje zde jedna zajímavost. Král Karel IV., za doby své vlády 
osobně jmenoval třikrát kněze pro dolnohbitskou faru. Tento doložený fakt je v našich dějinách 
ojedinělý a znamená to, že musel mít ke zdejšímu kraji určitý vztah. 

Hbitům se nevyhnuly ani husitské války. Husité rozbořili a spálili původní starý kostel. Během tři-
cetileté války, kdy si různí zemani a šlechtici prodávali tuto obec podle momentální potřeby peněz, 
celé Hbity vyhořely. 

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel, stojící na místě starého gotického kostelíka je vytvo-
řen v pseudorománském slohu. Z gotického kostelíka, který 
zde stával asi od roku 1368 do jeho zboření v roce 1868, se 
do dnešní doby nic nezachovalo. Nový kostel byl dostavěn 
v roce 1872 a posvěcen 24.dubna 1875 kardinálem Schwar-
zenbergem. 
Dne 26.ledna 1968 uhodil do hlavní věže kostela blesk a z 36 
metrů vysoké věže uhořelo 6 metrů. Při hašení byly také po-
škozeny varhany. Oprava po vyhoření věže byla provedena 
během léta a podzimu 1968.

V současné době je zrekonstruována věž kostela včetně fasády.
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Dublovice 49°40’12’’N    14°21’17’’E

Pamětihodnosti:
Kostel Nejsvětější Trojice - NPÚ
Smírčí kamenný kříž - NPÚ
Rolnická usedlost čp. 15 - NPÚ
Boží muka - NPÚ

Místní části: 
Břekova Lhota, Chramosty, Líchovy, Zvírotice

Území obce bylo osídleno lidmi již dávno před příchodem Slova-
nů. Bylo to dáno zejména nedalekým tokem řeky Vltavy. O této 
době vypovídají nejstarší nálezy kamenných nástrojů z dob starší 
i pozdní doby kamenné. V roce 1228 se poprvé objevuje v daro-
vacích listinách jeptiškám benediktského kláštera sv. Jiří na Praž-

ském hradě jméno vesnice Dublovice. Roku 1322 se objevuje v darovací listině Jana Lucem-
burského Heřmanu z Miličína název jedné z částí obce „Zvírotice“ a roku 1352 v kupní smlouvě 
rožmberské se objevují Líchovy a Břekova Lhota. O Chramostech se ví pouze, že se původně 
jmenovaly Chromosty. 
Od roku 1326 se Zvírotice dostávají do držení Rožmberků a od roku 1352 také Břekova Lhota, 
Chramosty, Líchovy a část Dublovic. V druhé polovině 15. století zadlužení Rožmberkové obce 
několikrát zastavili a opět vyplatili, naposledy Lobkowiczům. 
Od roku 1580 je území v držení Jakuba Krčína z Jelčan a po jeho smrti roku 1604 koupili panství 
zpět Lobkowiczové. Přes katastrální území obce vedla jedna z nejstarších komunikací slovan-
ských Čech, zvaná cesta Pražsko-bechyňská a další významnou cestou byla stezka Zrůbek - 
Sedlčany, po které se přepravovala sůl od Vltavy ze Zrůbku do Sedlčan a dále. 
Zrušením osobního poddanství patentem z 28.3.1848 a roboty zákonem z 25.9.1848 byla vrch-
nostenská správa nahrazena správou státní na nejnižší úrovni místní obce s volenými starosty 
a obecním zastupitelstvem. Prvním starostou obce byl zvolen roku 1869 Josef Smetana z č.p.20. 

                   
   

 Kostel Nejsvětější Trojice Smírčí kříž za kapličkou Rolnická usedlost čp. 15 Boží muka

Jablonná 49°39’56’’N  14°7’43’’E

Místní části: Horní Hbity

Obec se nachází 11 km východně od Příbrami. 
Jablonná byla založena pravděpodobně někdy kolem roku 1550 a první zmínka o vsi toho jména 
je z roku 1585 v souvislosti s místem určení lesního a vodního pychu hajného pana Šebestiána 
Šanovce ze Šanova (t.č. držitele panství ve Smolotelích). Horní Hbity nejsou jistě o nic mladší 
než Hbity Dolní. Ve starých záznamech je velmi těžké vsi odlišit, neboť se tehdy na topografi ckou 

přesnost tolik nehledělo. Horní Hbity patřily v 17. století ke statku karlštejnskému, na jehož půdě 
v neznámé době zřejmě vznikly, ale jejich počátek, vzhledem ke ztrátě starších kvaternů karl-
štejnských, nelze zjistit. Další zpráva o Jablonné je obsažena v „Taxe neb šacunku vsi Jablonný 
na panství Dobříšském“ z roku 1605, kde se uvádí, že tu bylo devět usedlých zemědělců.
Nejvýraznější jablonnskou historickou událostí je bezpochyby veliký požár, který zachvátil 
obec 10. 8. 1864. Popelem lehlo 30 dřevěných stavení a jen 9 zůstalo stát. Požár byl založen 
úmyslně a zahynulo i množství hospodářských zvířat. Paradoxně prý ale vedl také ke značné 
modernizaci obce.

Jesenice 49°36’45’’N  14°29’17’’E

Pamětihodnosti:
Kostel Nejsvětější Trojice - NPÚ
Výklenková kaple - pouze socha sv. Jana  
Nepomuckého – NPÚ
Kamenný most
Křížová cesta
Zadní boudy – hrad Zvěřinec - NPÚ

Místní části: 
Boudy, Dobrošovice, Dolce, Doublovičky, Hulín, Martini-
ce, Mezné, Vršovice

Archeologické nálezy dokazují, že historie Jesenice sahá 
do dávných dob, přičemž k jejímu založení pravděpodobně 
přispěla výhodná poloha, hojnost lesů a úrodná půda. Název 
obce vznikl ze staroslovanského slova jasen, což v překladu 
znamená jasný.

Kostel Nejsvětější Trojice 

Nejvýznamnější památkou v Jesenici je kostel Nejsvětější Trojice, založený v roce 1350. 
Původně měl skromné rozměry a podobal se velké, čtvercové, goticky sklenuté kapli. Okolo roku 
1386 byla ke kostelu přistavěna chrámová loď a výklenky postranních oltářů byly vyzdobeny fres-
kami. Kostel se v původní podobě nedochoval.
Roku 1617, kdy Nedrahovice a Jesenici vlastnil Diviš Černín z Chudenic, byla ke kostelu přistavě-
na věž, klenba presbytáře a částečně i loď byla ozdobena malbou s biblickými výjevy. 
Diviš Černín tehdy netušil, že bude o čtyři roky později popraven a jeho tělo pochováno v hrobce 
pod dlažbou předsíně. Kostel však časem zchátral tak, že nemohl být ani zachován, ani opraven, 
a tak byl v dubnu 1799 z větší části zbourán. 
Klenba presbytáře se zhroutila na hrobku Diviše Černína, prorazila ji a zasypala. Při přestavbě byl 
nalezen ve stropě nad oltářem husitský misál se zápisem z roku 1583, opatřený  dřevěnými deska-
mi. Podle očitých svědků tehdejší farář Hanousek prohlédl tuto památnou knihu, vložil ji do bedny 
a nechal ji opět zazdít. Již v říjnu 1799 stál kostel nový. Ze staré budovy byla ponechána věž a část 
severního a jižního zdiva chrámové lodi.  Ve věži visely původně tři zvony, dochoval se však jen 
jeden, zato ten nejcennější, ulitý v roce 1550  zvonařským mistrem Tomášem Jarošem Brněnským.
Z osadních sbírek byly do nového kostela postupně zakoupeny varhany, nový dubový oltář  a křti-
telnice na způsob oltáříku, sochy sv. Václava a světců Prokopa a Anežky Přemyslovny,  postranní 
oltář se sochou Panny Marie Lurdské a nová kazatelna. 
Všechny řezbářské práce na oltářích, křtitelnici a kazatelně umělecky provedl zdarma místní farář 
Antonín Lego. 
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Věžní hodiny pro kostel koupil jesenický rodák,  pražský měšťan Antonín Bareš v roce 1891. Sou-
časně s kostelem byl založen i hřbitov. 
Z dochovaných pramenů vyplývá, že v roce 1680 vypukl v Čechách asijský mor. V jesenické osa-
dě zemřelo v krátké době 385 osob. 

Před kostelem stojí vznosná a košatá lípa, jejíž stáří se odhaduje na více než 350 let. 
  

Výklenková kaple 
 
Další zajímavou památkou v Jesenici je výklenková 
kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého.
Sochu koupili v roce 1832 jeseničtí občané Vojtěch 
Mrázek, Václav Bareš a dobrošovický František Jirá-
sek. Vystavěli pro ni nízkou kapličku. Později byla kap-
lička zvýšena. 

Kamenný most 
 
Za pozornost stojí i kamenný most z roku 1868, který 
stojí na místě původního. Ten byl v roce 1865 stržen 
při povodni. Tento kamenný most přes své úctyhodné 
stáří poslední povodni v roce 2006 úspěšně odolal. 

Křížová cesta – Kalvárie 
 
Turisticky zajímavou svou unikátní sestavou 17 křížů se 
stala křížová cesta z obce Jesenice na vrch Kalvárie. 
Slavnostní vysvěcení této historické památky se usku-
tečnilo  12. 9. 2004. V roce 2005 byla křížová cesta obo-
hacena vybudováním naučné stezky.  První zastavení 
naučné stezky je umístěno u jesenického kostela.
Renovace křížové cesty byla realizována z dotačních 
titulů v rámci Sdružení obcí Sedlčanska. 

Zadní Boudy - zřícenina hradu Zvěřinec

Nejstarší písemná zmínka o Zvěřinci je z roku 
1362. Píše se v ní o Martinu ze Zvěřince, který 
také nechal hrad postavit. Kolem roku 1412 
hrad koupil Václav, horlivý stoupenec Mistra 
Jana Husa, a na Zvěřinci nabídl Janu Huso-
vi pohostinství. Mistr ho přijal a v roce 1413 
zde nějakou dobu pobýval, aby kázal venkov-
skému lidu. V polovině 15. století se majiteli 
hradu stali Růtové z Dírného. Nelze však jed-

noznačně doložit, zdali jej nechali zpustnout nebo zdali byl dobyt a vypálen. Historici se však 
přiklánějí k druhé variantě. O hradu se pak píše až při prodeji Mikuláši Mědenci z Ratibořic v roce 
1539, ovšem je zmiňován jako pustý. 
Ze skalního vrcholu, kde patrně stávala dřevěná věž (zřejmě obytná) je daleký výhled do sedlecké 
kotliny a na Sedlčany. 

Zvěřinec se proslavil návštěvami Karla Hynka Máchy. Máchův otec pocházel z Měšetic a Karel 
Hynek zde trávíval prázdniny. Díky jeho vrstevníkovi A. N. Vlasákovi víme o prvním výletu party 
studentů  na hrad Zvěřinec v roce 1829. Na zříceninu se pak Mácha vracel i sám a několikrát zde 
přespal.

Na centrální skalce zříceniny hradu byla odhalena pamětní deska s tímto textem:
Zde dlíval a sny své spřádal, K. H. Mácha, pěvec „ Máje „, smutný student z Měšetic.

Kamýk nad Vltavou 49°38’23’’N  14°14’57’’E
         . 

Pamětihodnosti:
Zřícenina hradu Vrškamýk - NPÚ
Kostel Narození P. Marie – NPÚ
Venkovská usedlost čp.2 - NPÚ
Vodní dílo Kamýk
Most přes Vltavu

Místní části: 
Velká

Kamýk nad Vltavou leží v půvabném údolí připo-
mínajícím dvě otevřené dlaně, v nichž se vine ši-
roký proud Vltavy. Po obou stranách se doširoka 
rozvírají svahy a stráně pozvolně i prudce klesající 
k břehům. Hluboké lesy střídají louky a pole, které 
prostupují osaměle skupiny borovic a mohutných 
bludných kamenů.

Na konci 10. století tu zřejmě Přemyslovci založili několik dvorců, mezi nimi i místní hrad Vrška-
mýk s loveckým dozorčím a malou osadou pod hradem zvanou Kamýk (podle velkých kamenů či 
vyčnívajících skal na vrchu - tehdy zvaných kamýky).
Dne 16. června 1186 vystavuje na hradě Kamýku český kníže Bedřich listinu věnovanou cisterci-
áckému klášteru v městě Zwettlu v Dolním Rakousku.
Rozkvět Kamýcka je spojen zejména s panováním Václava I. (1230 - 1253). Kamýk byl teh-
dy ústředním místem velkého správního i soudního okrsku ležícího na levém břehu Vltavy až 
po Brdy. Na hradě sídlil často král, jeho úředníci a lovčí.
Ještě za Jana Lucemburského byl Kamýk nesoucí název „královské město“ postoupen i s někte-
rými okolními obcemi panu Heřmanu z Miličína. V roce 1350 je zde postaven dřevěný farní kostel 
zasvěcený Narození Panny Marie a Karel IV. vykupuje panství zpět pod královskou moc. Od roku 
1357 začíná význam Kamýka ustupovat a to zejména v souvislosti s vybudováním hradu Karlštejn. 
Roku 1623 kupuje Kamýk za 28 tisíc zlatých Polyxena z Lobkowicz a připojuje jej k vysokochlu-
meckému panství. Roku 1650 zachvátí Kamýk obrovský požár a morová rána.
V 17. století je v Kamýku založena škola, nemocnice, pivovar a obec získává právo pořádat třikrát 
do roka výroční trhy. V lednu 1874 je ustaven poštmistrovský úřad. Významnou událostí v historii 
obce bylo postavení mostu v roce 1887. Počet obyvatel v druhé polovině 19. století činil přibližně 
600 lidí, kteří žili v 66 domcích.

K podstatným změnám dochází až po roce 1945. Bývalá idylická obec ležící stranou význam-
nějších komunikací, se postupně mění v rušné středisko, staví se nové obytné domy, přehrada, 
elektrárna a továrna. V současné době žije v obci 800 obyvatel ve 210 domcích. V okolí Kamýka 
je 450 rekreačních chat.
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Hrad Vrškamýk 

Hrad byl založen na úzkém hřebenovitém výběžku. Z obranného hlediska není jeho poloha ide-
ální. Přední část hradu má podélnou podobu a přiléhala na ní patrně přední brána. K ní pak 
dvouprostorová budova. Zadní hrad představuje pravidelný dlouhý obdélník, z něhož mírně vystu-
povala pouze vstupní věž. Celý hrad byl vybudován z lomového, pečlivě do řádek zděného zdiva. 
Hrad - nyní už jen zřícenina, prochází v současné době rekonstrukcí. Ve spolupráci s památkáři a od-
borníky na středověké hrady dochází ke zpevnění hradního zdiva, úpravě terénu a vybudování širšího 
zázemí. V roce 2010 byla dokončena stabilizace hradu a bylo vystavěno středověké dětské hřiště.

 Kostel Narození Panny Marie Venkovská usedlost čp. 2 Zřícenina hradu

Vodní dílo Kamýk

Kamýk patří k nejmenším vodním nádržím na řece Vltavě. Byl spuště-
ný v roce 1962. Slouží především k vyrovnávání stavu vody odtékající 
z nádrže Orlík. Disponuje také malou elektrárnou o celkovém výkonu 40 
MW. Výška hráze činí 24,5 m a maximální hloubka je 14 m. V hrázi se 
nachází také malá plavební komora. Na nádrži funguje v letním období 
lodní doprava. 

Kamýk – most přes Vltavu

Most v Kamýku nad Vltavou byl po dlouhá léta unikátní a velmi důležitou 
stavbou. Dříve byl totiž jediný mezi Prahou a Podolskem. Slavnostní 
otevření mostu se uskutečnilo v roce 1887. Již na jaře dalšího roku jej 
ale strhla velká voda. Další most byl postaven hned v roce 1889 a sloužil 
až do roku 1999, kdy byl nahrazen novou stavbou. Délka současného 
mostu činí 110 m a šířka 12 m.

Klučenice 49°33‘42“N  14°11‘51“E

Pamětihodnosti:
Kostel sv. J. Křtitele a sv. Ant. Poustevníka – NPÚ
Voltýřov – Hradiště „Žíkovec“ - NPÚ

Místní části: 
Kamenice, Kosobudy, Koubalova 
Lhota, Planá, Voltýřov, Zadní Chlum

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1334. Největší památ-
kou v obci je barokní jednolodní kostel Narození svatého Jana Křti-
tele a svatého Antonína Poustevníka. Stavba pochází z roku 1723, 

vznikla na místě starého kostela zbořeného o rok dříve. Kostel má bohatou výzdobu s obrazem 
sv. Jana Křtitele od Václava Vavřince Rainera. 

Voltýřov – hradiště Žíkovec

Ostrožna, na které hradiště leží, byla původně vysoko 
nad údolím Vltavy a Voltýřovského potoka, chráněná 
strmými skalními srázy. Hradiště zde vzniklo již v 10. 
století př. n. l., na počátku pozdní doby bronzové, 
archeologické nálezy pocházejí rovněž z doby hal-
štatské. Ke strážním a sídlištním účelům bylo využito 
ve střední době bronzové. Pravděpodobně se jednalo 
o dvojdílné hradiště o rozloze asi 3 ha. Akropole byla 
na severní straně, na jižní straně byla původně snad 

dvě předhradí. Předpokládané jižní přehradí je však zalito Orlickou přehradou. Hradiště snad sou-
visí s protilehlým hradištěm u Vystrkova a mělo za úkol chránit říční brod přes Vltavu. Nejvýraznější 
opevnění se dochovalo na severní straně, kde úzkou šíji přetíná přírodní sedlovitá prohlubeň, chrá-
něná mohutnou fortifi kací, od úrovně sedla až 8 m vysokou. Na této straně se dochoval val v délce 
cca 80 m. Byl stavěn ve dvou fázích, nejprve jako dřevěno-kamenný, posléze jako hlinito-kamenný. 
Po 150 m od valu se téměř rovná akropole (dnes částečně odražena a porostlá mladým lesem) 
začíná svažovat k jihu. Hrana je tvořena pozůstatkem vnitřního valu, oddělujícího předhradí.

Kňovice 49°41’21’’N  14°24’9’’E
   

Pamětihodnosti:
Zámek s kaplí - NPÚ

Místní části: 
Kňovičky, Úsuší

Katastrální území obce v dnešní podobě pochází, jen s nepatr-
nými odchylkami, z vyměření tzv. stabilního katastru, vydaného 
roku 1840. V něm jsou všechny pozemky poprvé podrobně a úpl-
ně proměřeny a zmapovány v měřítku 1 : 2880, které se používá 
dodnes. Plošná výměra katastrálního územní je dle stavu v roce 
1994 871 ha.

Původ místního názvu jména Kňovice nelze spolehlivě určit. Jedna alternativa je podle staročes-
kého slova „kněně“, což znamenalo buď ženu kněze nebo kněžku, sloužící bohům. Kninice pak 
bylo místo, kde tyto pohanské kněžky podávaly svoje oběti bohům. Taková místa jsou spojována 
s vyvýšeninami, často obklopenými bažinami a močály, což by v Kňovicích odpovídalo asi místu, 
kde stojí dnes kaple, které bylo obklopeno vodním příkopem a odtud se táhl močál údolím podél 
potůčku dnešního Návesníka až k soutoku s Lužnicí. Druhá alternativa je rovněž odvozena od za-
mokřených a bažinatých údolí. V takových místech hnízdili ptáci čejky, staročesky nazývané knihy 
či knihory. V průběhu dějin jméno Kňovice podléhalo změnám od prvního písemného záznamu 
„Knowicz“ přes další „Kniewicze“, „Kniowicze“, „Kyniowicze“ po „Knihovice“ až dnešní „Kňovice“.

O starším osídlení území obce svědčí nález dvou kamenných plochých sekerek z doby předslo-
vanské, pozdní doby kamenné (neolitu). Z doby slovanského osídlení, asi z 10. století, pochází 
hradištní zdobená lahvovitá nádoba.
První zmínka o vladyckém sídle Kňovicích pochází z roku 1333. Na počátku 17. století koupil 
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zdejší zpustlou tvrz Adam Šťastný Vojkovský, následně ji zboural a na jejím místě vystavěl zámek.
Z dalších písemných dokladů se dovídáme o střídání majitelů obou kňovických tvrzí a tím i osad. 
V r. 1475 Jarohněv z Úsuší, páni z Landštejna a vladykové Zrutští z Chřenovic. V r. 1542 koupil 
Kňovice vladyka Přibík Břízský z Břízy, připojil je k Osečanům, ke kterým již také tehdy patřilo 
Úsuší. Část Kňoviček s tvrzí a poplužním dvorem v té době držel Ondřej Mezenský z Mezného, 
ale již v r. 1544 vše prodal Janu Vojkovskému z Milhostic na Radiči. Po vymření rodu Břízských 
získal v r. 1573 Kňovice i Osečany Jan Vojkovský na Radiči a Kňovice, Kňovičky i Úsuší byly pod 
jedním panstvím. V té době tvrze v Kňovicích, Kňovičkách i Úsuší zpustly. Potomci Jana Vojkov-
ského byli nuceni část svého majetku rozprodávat. Část Kňoviček s poplužním dvorem a rybní-
kem Blanský se dostala do držení Lobkowiczů, a ti ji trvale připojili k vysokochlumeckému panství. 
V r. 1611 Adam Felix Vojkovský prodal i statek Osečany a ponechal si pouze Kňovice, Kňovičky 
.a Úsuší. Přesídlil do Kňovic, kde si postavil kamenný dům - předchůdce dnešního zámku. Jeho 
manželkou byla Ludmila, dcera Jakuba Krčina z Jelčan a Sedlčan. Radič prodal již v r. 1575 Ada-
mův otec Mikuláš, ale bez přilehlého Usuší. To od té doby zůstalo při statku kňovickém. Po bitvě 
na Bílé hoře se Adam Vojkovský musel vystěhovat ze země, a proto prodal Kňovice smlouvou ze 
dne 7. I. 1628 hraběti Pavlu Michnovi z Vacínova. Od r. 1665 se jako majitelé Kňovic vystřídali 
Mikuláš Franchimont z Frankenfeldu, roku 1819 koupil Kňovice c. k. nadporučík Antonín Wang. 
Od jeho potomků pak koupil Kňovice v r. 1895 univerzitní profesor MUDr. Emerich Maixner.
Na začátku 18. století, za Franchimontů, byl zámek v Kňovicích přestavěn do dnešní podoby.

Barokní veřejná kaple sv. Josefa byla postavena v letech 1729 
- 31. Má půdorys osmiúhelníkový, protáhlý do elipsy, v koutech 
lišeny, od nichž jdou po klenbě ploché pásy. Výztužné pruty 
z ploché oceli jsou vějířovitě umístěny pod klenbou a křižují se 
uprostřed. Na severní straně je podlouhlý sínec, nad nímž je 
kruchta a hranolovitá věž s jehlancovou helmicí. Hlavní a oba 
postranní oltáře, jakož i kazatelna, jsou barokní a bez větší umě-
lecké a historické hodnoty. Pěkná práce je barokní loďka na ka-
didlo s delfínovitým podstavcem z r. 1755.
Panský pivovar v Kňovicích stával v místě dnešní budovy čp. 4. 
Byl založen někdy za panství Franchimontů. Pivo se v něm va-
řilo údajně až do roku 1898. Dle údajů z roku 1895 jedna várka 
činila 20 hektolitrů piva a ročně se vystavovalo 260 hektolitrů. 
K pivovaru patřila i sladovna a dvě chmelnice. 
Začátek 20. století byl tragicky poznamenán 1. světovou válkou, 
jak o tom svědčí pomník padlých občanů. Rozvoj a výstavba 

obce byla přerušena v r. 1943 násilným vystěhováním území při zřízení vojenského cvičiště SS. 
Pro zachování minulých i současných událostí v obci byla založena v r. 1922 obecní kronika, 
do současnosti vzorně vedená a pravidelně doplňovaná.
Jedním z nejstarších objektů v obci je hospoda „Zavadilka“. Její název je odvozen od staročeského 
zavaditi, což znamenalo někam zapadnouti. Říkalo se tak osamělým hospodám. Původně Zavadilka, 
jako panská hospoda, byla osamocena při hlavní cestě ze Sedlčan k Vltavě a pro službu formanům 
byla při ní kovárna. První zmínka o krčmě v Kňovicích je z roku 1401. Obecně je známá pověst o rytíři 
Krčínovi, který zde sedlčanské konšely, svoje poddané, po opití připravil o jejich městská privilegia.
V roce 1828 byl vrchností A. Wangem a poddanými v obci založen armádní ústav pro vysloužilce. 
Na konci roku 1846 měl základní jmění 2 378 zlatých.
V Kňovicích byly na dvou místech panské cihelny a to jedna u Chýnova blíže hájovny, kde jsou 
ještě dnes vidět zbytky zdi a druhá na dnešních obecních drahách „Na cihelně“.
Na území obce se nalézaly 4 lomy na stavební kámen.
Z hospodářské činnosti byly v Kňovicích 2 hospody s výčepem piva a řemeslníci - sládek, zahrad-
ník, 2 bednáři, kovář, 6 krejčích, kameník, 2 truhláři, kolář a 2 tkalci. Sanitární službu v té době 
zajišťoval lékař, požívající od vrchnosti služné a deputát v naturáliích.

Nejstarším spolkem v Kňovicích byla „Hospodářská beseda“, založená v r. 1887 jako místní or-
ganizace „Hospodářského spolku politického okresu Sedlčanského“, založeného v r. 1863. Byla 
to zemědělská organizace s cílem „zlepšení polního a lesního hospodářství ve všech jeho odvět-
vích a šíření pokroku hospodářsko-průmyslového vůbec“. Beseda pořádala pravidelně přednášky 
z různých oborů a v roce 1892 měla vlastní knihovnu s 34 svazky.
Čtenářsko-ochotnický spolek se ustavil v r. 1920 a zřídil si jeviště za 5 600 Kč. V roce 1927 se 
spolek rozešel a jeviště převzal Sbor dobrovolných hasičů. Provozování divadelních ochotnických 
představení mělo v Kňovicích bohatou tradici a hry byly provozovány ještě několik let po opětném 
nastěhování obce v roce 1945.
Dalším spolkem bylo „Družstvo elektrárenské“ založené pro elektrifi kaci obce v roce 1923. Jeho 
zásluhou se začalo v obci od 1.3. 1924 svítit elektřinou.
K nejznámějším rodákům z Kňovic patří Fanynka Šťovíčková, modelka k jednomu z nejslavněj-
ších obrazů Josefa Mánesa „Josefi na“, zvaného též „Česká Mona Lisa“. Narodila se v Kňovicích 
18. února 1825, kde prožila i své mládí. V roce 1844 ve stáří 19 let odešla do služby do Prahy 
do malířské rodiny Mánesů. Zde se sblížila s Josefem Mánesem, zamilovali se a Fanynka byla 
Josefovi modelem pro některé jeho obrazy.

Kosova Hora 49°39‘21“N  14°28‘28“E

Pamětihodnosti:
Kostel sv. Bartoloměje - NPÚ
Fara čp. 23 - NPÚ
Kaple sv. Michala Archanděla - NPÚ
Zámek - NPÚ
Kašna se sochou sv. J. Nepomuc. - NPÚ

Židovský hřbitov - NPÚ 
Židovský dům rodinný čp. 127 - NPÚ
Synagoga čp. 131 - NPÚ
Lovčice – tvrz čp 1, 17 - NPŮ
Vysoká u Kosovy Hory – Zvonička na návsi u čp. 3 – NPÚ

Místní části: 
Dobrohošť, Dohnalova Lhota, Janov, Lavičky, Lovčice, 
Přibýška, Vysoká

První zmínka o Kosově hoře je z roku 1272, kdy zde páni z Landštejna vybudovali tvrz, z níž se do-
dnes zachovaly sklepy. Okolo pak vznikla vesnice, zprvu jako hornická osada. Povrchová naleziště 
však byla brzy vyčerpána a lidé se začali věnovat zemědělství. Až do husitských válek patřila vesni-
ce vítkovské šlechtě, která se psala jako páni z Kosovy Hory. V husitských válkách tento rod zahynul 
a tvrz zpustla. Teprve v roce 1474 se do Kosovy Hory přistěhovali ze svého nedalekého Červeného 
Hrádku páni z Říčan a malá osada se rozrostla na městečko. K rozkvětu přispělo zejména to, že 
za krále Vladislava bylo povoleno usadit se tu početné židovské menšině. 
Vznikla tak židovská obec, byla založena synagoga a židovská škola. Dodnes je patrné, jak byla 
tato čtvrť s úzkými uličkami oddělena od ostatní obce. Židé vnesli do městečka podnikatelského 
ducha a založili několik živností, zejména koželužských. Za městečkem zůstal dodnes zachován 
židovský hřbitov se starými náhrobky, z nichž některé jsou z 2.poloviny 16.století. Páni z Říčan zde 
postavili pivovar, sýrárnu a škrobárnu, založili rybníky, vymohli Kosově Hoře městský znak a několik 
výročních trhů. Největší rozvoj zaznamenala Kosova Hora v 16. a začátkem 17. století, kdy zde byl 
postaven trojkřídlý renesanční zámek s průběžnou arkádovou chodbou v přízemí a hranolovitou 
věží v průčelí. Ve stejném století byl přestavěn i farní kostel, připomínaný již v roce 1350.
Po porážce na Bílé Hoře však přišla na městečko pohroma. Říčanští se zúčastnili vzpoury proti 

Židovský hřbitov - NPÚ 
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Ferdinandovi II. a císař dal Kosovu Horu zkonfi skovat. Nový majitel Albrecht z Valdštejna ji však brzy 
prodal Sezimovi z Vrtby. Po vyrabování švédským vojskem v roce 1635 zanikala řemesla a Kosova 
Hora v tomto století dvakrát do základu vyhořela. Obyvatelstvo hladovělo, dostavil se mor a cholera. 
Počátkem 18. století, za nového majitele, rytíře Václava Vojtěcha Karvinského, došlo sice znovu 
k rozkvětu městečka, ale jeho obyvatelé byli sužováni těžkou robotou a tak po dalším celkovém po-
žáru v roce 1760 se jen těžko dávaly vyhořelé usedlosti do pořádku. Počátkem 19. století, po smrti 
Karvinského, se Kosova Hora dostala do vlastnictví Františka Mladoty ze Solopysk. Ten zakončil 
důkladnou rekonstrukci zámku empírovou fasádou. (Dnešní podobu získal zámek v roce 1961, kdy 
byla fasáda pokryta novými sgrafi ty podle původních zbytků pod omítkou.) V té době se již začal roz-
víjet raný kapitalismus, který zaznamenal opravdový rozmach v šedesátých letech. Vznikaly nové 
řemeslnické dílny, některé pak byly základem pro větší podniky. Rozvíjel se i společenský život, lidé 
se sdružovali v různých spolcích, z nichž stojí za zmínku Živnostenské společenstvo, čtenářský 
spolek a divadelní spolek. Na rozhraní století začalo drobné podnikání upadat.

V současnosti se obec může pochlubit pěkně upraveným náměstíčkem s barokní sochou sv. Jana 
Nepomuckého a zámkem.

Zámek 

Na místě zámku stávala tvrz poprvé uvádě-
ná roku 1416. V 16. století byla přestavěna 
na jednopatrový zámek. Renesanční stavba 
měla tři křídla, jedno s věží, která obklopovala 
čtvercové nádvoří. Na jednom z křídel se tyčí 
nízká čtyřhranná věž. 
Zámek procházel mnoha přestavbami. Pů-
vodně byl vystaven ve čtvercovém půdory-
su. Kolem roku 1838 provedl zásadní změny 
František  Mladota. Jedno křídlo bylo ubou-
ráno a druhé zkráceno. V roce 1945-46 bylo 

třetí  křídlo, jehož součástí byla i zvonice, zbouráno. Dnes stojí pouze jižní a východní křídlo.
Současná sgrafi ta byla vytvořena v roce 1961 podle původních zbytků pod fasádou. Zámek je 
údajně propojen podzemní chodbou s Červeným Hrádkem. Stavba není veřejnosti přístupná.

Kaple sv. Michala Archanděla

Jedná se o hřbitovní kapli sv. Michaela vystavěnou v roce 1809 
na místě původní kapličky z konce 17.století.

Židovský rodinný dům čp. 127

Židovský dům sám o sobě nemá zdaleka takovou historickou 
hodnotu, jako celý komplex zachovaných budov původně uza-
vřeného židovského ghetta, jehož je součástí. Nachází se v sou-
sedství synagogy, vlevo za můstkem při vjezdu do Kosovy Hory 
ze směru od Sedlčan.

Synagoga

Barokní synagoga byla vystavěna po roce 1740 jako náhrada 
za vyhořelou synagogu ze 17. století. Bohoslužby se zde konaly 
do 20. let 20. století. Po druhé světové válce sloužila jako skladiš-
tě chemických hnojiv. Od 80. let 20. století je v majetku soukrom-
níka, který v ní plánoval zřídit pamětní síň a sousední rabínský 
dům používat k bydlení. Rekonstrukce byla v polovině 90. let 20. 
století přerušena. Dnes opět pokračují práce na obnově budovy. 
Vnějšek synagogy si do značné míry uchoval původní podobu, 
v interiéru se zachoval fragment klasicistního svatostánku.

Židovský hřbitov u Kosovy Hory

Starý židovský hřbitov (založen kolem roku 1580) na okraji Ko-
sovy Hory patří k velmi významným památkám regionu. V Ko-
sově Hoře se nacházelo v 17. století evropsky významné ži-
dovské městečko. Do dnešní doby se zachoval unikátní hřbitov 
se starými kamennými náhrobky (nejstarší z konce 16. století). 
Poslední pohřeb se zde konal roku 1951. Ve městě stávala do-
konce synagoga, která roku 1697 vyhořela. 
Hřbitov je veřejnosti přístupný. 

Fara čp. 23 vedle kostela sv. Bartoloměje                               Kašna na návsi                             Zvonička ve Vysoké

Tvrz Lovčice

V 15. století patřila vladykům z Lovčic a Mezného. 
Po zániku sídla rozdělena mezi 4 majitele. 
O tvrzi v Lovčicích se prameny nezmiňují, pouze 
k roku 1513 je doložena existence dvora. Rozměr-
ná obdélná budova tvrze bez datovatelných detailů 
je dnes rozdělena na čtyři díly využívané k bydlení. 
K jejímu opevnění zřejmě patřil úsek silné kamen-
né zdi na jihovýchodě
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Krásná Hora nad Vltavou 49°36’22’’N   14°16’17’’E

Pamětihodnosti:
Kostel sv. Mikuláše - NPÚ
Kamenný korec - NPÚ
Mariánský sloup - NPÚ
Sýpka čp. 45 - NPÚ
Památník padlým
Památník letců

Krašovice – Kaple - NPÚ
Krašovice – Výklenková kaplička - NPÚ
Krašovice – Chalupa čp. 14 - NPÚ

Místní části: 
Hostovnice, Krašovice, Mokřice, Plešiště, Podmoky, 
Proudkovice, Smrčí, Švastalova Lhota, Tisovnice, 
Vletice, Vrbice, Zhoř, Žákovec

Krásná Hora byla založena na planině pod vrchem Stráž-
ník (522 m n.m.), který býval důležitým strážním místem 

na župní hranici (od 10. století velké župy kamýcké). Název města je odvozen od původní činnos-
ti, dolování antimonu a zlata (červená krásná ruda - hora v původní slovanštině důl). Přídomek 
„nad Vltavou“ byl zaveden v roce 1907, aby byla vyloučena záměna s dvěma dalšími stejně 
nazývanými obcemi v Čechách. 

Přesné datum založení obce není známo, je však známo, že již počátkem 14.století se u Krásné 
Hory dolovalo zlato, z něhož král Jan Lucemburský dal razit zlaté mince. Osada však existovala 
snad již dříve - asi koncem 13.století, kdy se zde těžilo zlato rýžováním. Doly u Krásné Hory 
a u Pomuk (nynějších Podmok) náležely České koruně a Krásná Hora je za krále Jana Lucem-
burského připomínána mezi horními městy v Čechách. 
Město získalo řadu privilegií, které potvrdili další panovníci: Karel IV. (1351), Jiří z Poděbrad 
(1456), král Vladislav (1479) a posléze Ferdinand I. (1538). 
Od poloviny 16. století nastaly pro Krásnou Horu důležité změny, které byly i počátkem postup-
ného úpadku města. Od roku 1554 přestává být Krásná Hora královským městem, krásnohorští 
ztrácí vzácné výsady a práva a stávají se poddanými robotníky. Roku 1562 prodal Ferdinand I. 
zdejší doly Kryštofovi Silberovi, což mělo za následek úpadek dolů, zchudnutí města a celkový 
úpadek dovršila 30.letá válka. Krásná Hora měla pak celou řadu vlastníků. 
Dolování ve 30.leté válce zcela zaniklo. Teprve na začátku 18.století se zahajují pokusy o nové 
dolování a to mezi roky 1700 až 1712. V roce 1839 byla založena šachta Václavka (v blízkosti 
Milešova), roku 1859 šachta Anna. V roce 1867 byl objeven zlatonosný kyz na vrchu Strážníku. 
Prvním významnějším podnikatelem v těžební činnosti byl Josef Wang z Kňovic, který koupil 
šachty Václavku a Annu a založil důl Kateřinu severozápadně od Krásné Hory v Jamném. 
V roce 1871 byl nucen Wang všechny doly prodat Emanu Kittlovi z Prahy (otec Emy Destino-
vé), který založil šachtu Jindřišku u Proudkovic (hloubka 285 m), Marii západně od Krásné Hory 
(hloubka 156 m), důl zvaný „Nová šachta“ 700 m od dolu Marie (150 m), důl Otto v samotné Krás-
né Hoře (134 m) a nejposledněji roku 1900 byl založen důl Puš asi 500 m východně od Krásné 
Hory. U dolů Jindřiška a Marie byly vybudovány úpravny rudy. 
Až do roku 1884 se těžil v okolí Krásné Hory pouze antimon, potom i zlato. Největšího rozkvětu dosáh-
ly doly roku 1881, kdy zde bylo zaměstnáno 700 horníků a měsíčně se těžilo 1 200 centů antimonu, 
24 kg amalgamu a rýžovaného zlata, 25 centů kyzu, jenž obsahoval v každém centu 150 gramů zlata. 
Charakteristickou siluetu Krásné Hory vytváří radnice s radniční věží a kostel sv. Mikuláše.  

 Kamenný korec Mariánský sloup Sýpka čp. 45  

Kostel svatého Mikuláše

Kdo kostel založil se s určitostí neví. Pravděpodobně byl kostel založen některým z opatů řádu 
premonstrátského z kláštera milevského. Podle pověsti stával kostel na jiném místě, kde, to po-
věst nepraví. Kostel tu stál již před rokem 1350, kdy se připomíná mezi farními kostely v desátku 
vltavském a odváděl od roku 1383 půlroční královský desátek 18 grošů. 

Kamenný korec

Je to na čtverhranném kamenném podstavci okrouhlá miskovitá míra s malým otvorem na straně, 
podstavec je mladší než miska a nese letopočet 1822. Tato míra sloužívala k měření obilí na trh 
přivezeného: zajeli s vozem až k ní, nasypali obilí a po odměření obilí vypustili otvorem. Podobné 
kamenné korce mívala i jiná města např. Sedlčany a Votice, ale nikde se neuchovaly. Proto může 
být Krásná Hora tím více hrda na tuto jedinečnou památku z doby roboty. Korec čili strych = 9 316 
dcl, dělil se na věrtele, věrtel na 4 měřice a měřice na 12 žejdlíků.

Mariánský sloup

Uprostřed máměstí stojí vysoký oblý sloup s pozlacenou sochou Panny Marie, kterou ulily ze 
železa rožmitálské hutě roku 1862. 27.června téhož roku byla slavnostně vysvěcena a nahradila 
starou dřevěnou sochu.

Památník letců

Je umístěn nedaleko památníku padlých a je věnován třem tragicky zahynulým letcům. Dne 5.září 
1929 při závěrečném vojenském cvičení 2. a 5. bývalé pěší divize se srazila blíže Předního Chlu-
mu dvě letadla, pozorovací a stíhací. Osudná sražka si vyžádala životy tří letců od 1. pluku T.G.
Masaryka ve Kbelích: nadporučíka Antonína Selnara a pilotů četařů Jaroslava Bola a Jaroslava 
Pekárka. Odhalení památníku se konalo 13.července 1930.

Památník padlým

Je umístěn mezi kostelem a školou a byl postaven na počest padlým v první světové válce. Před-
stavuje vojína s puškou a tornou, jak se dívá zasmušile do dálky. Symbolem jeho myšlenek jsou 
v pozadí smuteční vrba nad hrobem a Hradčany s počátečními slovy naší národní hymny. U jeho 
nohou stojí lev, vzor síly a strážce vlasti. Na spodku je nápis: „padlým ve válce světové 1914-
1918“. Uprostřed je znak republiky ČSL a po stranách nápisy „Z naší vlasti - je naše svoboda“, 
dále vpředu v zasklených výklencích je uložena prsť z Terronu, Zborova a Dosso Alto. Po stra-
nách pomníku jsou vyryta jména padlých. Pomník je 4,5 m vysoký.
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 Chalupa čp. 14 v Krašovicích Kaplička u výjezdu z Krašovic Výklenková kaplička nad Krašovicemi

Křepenice 49°42‘10.42“N  14°20‘51.22“E

Pamětihodnosti:
Tvrz Jakuba Krčína z Jelčan čp. 4 a 58 - NPÚ

Místní části: 
Chatová oblast Rybárna a chatová oblast 
Cihelna.

Počátky vsi se datují s pronikáním křes-
ťanství do Čech. Osada patřila ke Kamýku 
a zásluhou Jana Lucemburského se stala 
obec ve 13. století samostatnou správní 
jednotkou. V roce 1322 daroval Křepeni-
ce Jan Lucemburský Heřmanovi z Milíčína 
a v roce 1352 byla ves připojena k rožm-
berským Sedlčanům.
Roku 1580 postoupil statek v Křepenicích se 

vsí Vilém z Rožmberka vzdělanému a podnikavému Jakubu Krčínu z Jelčan, staviteli rybniční 
soustavy v jižních Čechách. Krátce na to začal Jakub Krčín stavět renesanční tvrz s dvorcem, kte-
rou pojmenoval Nový Hrádek Krčínov, po vzoru rožmberské Kratochvíle. Podle smlouvy měl ma-
jetek po Krčínově smrti připadnout zpět Vilému z Rožmberka, ale panství bylo předáno Zdeňkovi 
Vojtěchu Popelovi z Lobkowicz, protože Vilémův dědic Petr Vok z Rožmberku mu panství prodal.

V době druhé světové války byla ves 31. října 1943 vystěhována a jako součást vojenského cvi-
čiště Zbraní SS Benešov sloužila zájmům německé armády. 
Severně od obce je pamětní kámen, připomínající koncentrační tábor SS.

Krčínova tvrz 

Nejvýznamnějším majitelem Křepenic byl Jakub Krčín, který obec koupil v roce 1580. Nechal 
si zde vystavět mohutnou renesanční vodní tvrz. Přístup do tvrze je zprostředkován dlouhým 
mostem, který byl dříve zakončen padacím mostem. Most vedl přes rybník Návesník. Dominantní 
stavbou je dvoupatrová budova čtvercového půdorysu. Výzdoba místnostní byla velmi bohatá. 
Dochovaly se zbytky renesančních nástěnných maleb s mytologickými náměty. Krčín prý využíval 
tvrz k alchymii. 
V současné době probíhá rekonstrukce stavby. 
 

Milešov 49°35’35’’N  14°13’0’’E

Pamětihodnosti:
Přední Chlum – Areál usedlosti čp. 15. - NPÚ

Místní části: 
Klenovice, Přední Chlum

Milešov vznikl pravděpodobně kolem roku 1300. Farností pat-
řil k Lašovicím a s nimi ke Zvíkovu. Milešov byl proslulý těžbou 
antimonu a zlata. Ze zlata, které se tu dobývalo, byly za Jana 
Lucemburského raženy první zlaté mince v Čechách.

Blízké jezero Orlík nabízí především letní radovánky v kem-
pech Trhovky, Bor, Popelíky a Salaš. Ale turisty lákají i vycház-
ky do lesů, technická památka Šefrovna, legendární hospůdka 
s pivovárkem z dob zašlé slávy vorařů. 

Část svého dětství zde prožila se svým otcem Ema Kittlová,  
která později proslula jako operní pěvkyně Ema Destinová. 
Při návštěvě Milešova vítá návštěvníky charakteristický koste-
lík z počátku 20. století. Tehdy ochraňoval malebné domky ma-
lorolníků, převážně s doškovými střechami. Kostel je zasvěce-
ný Nanebevzetí Panny Marie a každoročně se o víkendu po 
15. srpnu koná v Milešově pouť.

Přední Chlum
Areál zemědělského dvora čp. 15

Nalžovice 49°41’40’’N  14°22’19’’E

Pamětihodnosti:
Zámek - NPÚ
Chlum - Kostel sv. Václava– NPÚ
Chlum – Fara čp. 3 - NPÚ
Chlum - Boží muka u Chlumu - NPÚ
Nalžovické Podhájí – Hradiště „Na Hradě“ - NPÚ

Nalžovické Podhájí – Tvrziště „Velké kolo“ - NPÚ
Nalžovické Podhájí – Tvrziště „Malé kolo“ - NPÚ

Místní části: 
Hluboká, Chlum, Nalžovické Podhájí, Nová Ves, Oboz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1364.
Nalžovice byly založeny vladykou Nelžejem. 

Za druhé světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její oby-
vatelé se museli 31. října 1943 vystěhovat.

Milešov vznikl pravděpodobně kolem roku 1300. Farností pat-

Nalžovické Podhájí – Tvrziště „Velké kolo“ - NPÚ
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 Nalžovice – kaple v zámeckém parku Nalžovice – panská hrobka v zámeckém parku

Nalžovický zámek

Dříve zde stávala tvrz ze 14. století, která byla přestavěna na jednopatrový zámek z druhé polo-
viny 18. století. Ten byl v 19. století nešetrně zrekonstruován. 
Zámek je obklopen krásným areálem parku. V něm stojí původní barokní kaple Bolestné Panny 
Marie, která byla po požáru roku 1823 znovu postavena v letech 1855-1859. V zámku působí 
ústav sociální péče.

 Kostel sv. Václava v Chlumu Fara čp. 3  vedle kostel Boží muka u Chlumu

Kostel v Chlumu u Nalžovic

Původně gotická stavba ze 14. století byla barokně upravena v roce 1790. Zajímavé je křídlové 
schodiště se sochami sv. Gottharda a sv. Felixe, náhrobník s barokní vázou, socha sv. Antonína 
Paduánského a cínová křtitelnice, která stojí na třech nohách v podobě vousatých mužů, držících 
v rukou vousy a dole zakončených zvířecími tlapami s drápy. Kostel má mohutnou věž s dvěma 
poschodími a cibulovitou střechou. 

Nalžovické Podhájí

 Hradiště „Na hradě“ Tvrziště „Velké kolo“ Tvrziště „Malé kolo“

Nedrahovice 49° 36’ 0’’N  14°27’15’’E

Pamětihodnosti:
Bor-Úklid – Boží muka – NPÚ
Kamenice – Rol. usedlost čp. 3 - NPÚ

Místní části: 
Bor, Rudolec, Kamenice, Nedraho-
vické Podhájí, Radeč, Trkov, Úklid

Historie Nedrahovic sahá daleko do minulosti. Snad 
ve 12. nebo 13. století se zde usadil zeman Nedrah (Ne-
drahý) a s ním členové jeho rodu - Nedrahovici. Založi-
li pospolu statky ve dvou téměř rovnoběžných řadách, 

na severním okraji osady si vystavěli tvrz a okolo ní vysoké a pevné zdi. Pro tvrz zvolili příhodné 
místo na návrší, které se od západu a severu příkře zdvíhá nad potokem. Odtud byla dobře chrá-
něna. Na ostatních stranách, proti vsi, byl vykopán široký a hluboký příkop. Zdi, příkopy a náspy 
zmizely již dávno beze stopy.

Z prvních vladyků na Nedrahovicích jmenují dějiny bratry Jaroslava a Mikuláše. Po nich to byl 
Jindřich Mikuláš z Nedrahovic, který byl v roce 1465 purkrabím na Chlumci. Po roce 1457 se 
na Nedrahovicích připomíná Jan z Nedrahovic. Do dějin obce se zapsal pozoruhodným činem: 
Nedrahovice trpěly nedostatkem vody a Jan dal vybudovat otevřenou stoku, kterou odváděl pře-
bytečnou vodu z rybníka v Nových Dvorech do svého rybníka Plužince a odtud do Nedrahovic. 
Za tuto výhodu musel ovšem řádně zaplatit majiteli Nového Dvora. Byla o tom vyhotovena dů-
kladná kupní smlouva, kterou oba rytíři dali zapsat v roce 1486 do zemských desek. Stoka zůstala 
zachována dosud.
Dále se na Nedrahovicích vystřídala řada dalších majitelů, z nichž k rozvoji obce významnou 
měrou přispěl Jan Kalenický z Kalenic, který Nedrahovice koupil po roce 1530. Přikoupil další 
vsi a zřídil při nedrahovické tvrzi pivovar a sladovnu. A opět Nedrahovice měnily majitele, až je 
v roce 1562 získal Jan Černín z Chudenic. Nový majitel zastával po více let úřad hejtmana kraje 
vltavského a byl od roku 1571 výběrčím královské daně. Nepohodlnou tvrz v Nedrahovicích dal 
přestavět na zámek. Jan Černín měl sedm dětí - čtyři syny a tři dcery. Do dějin vstoupil nejvíce 
Diviš Černín, který zdědil Nedrahovice. V roce 1605 byl jmenován hejtmanem kraje vltavského, 
později místodržitelem a hejtmanem hradu pražského. Úřad na pražském hradě se stal Divišo-
vi osudným. Když vpustil na rozkaz nejvyššího purkrabího Adama ze Šternberka v roce 1618 
do hradu ozbrojené sbory odbojných českých pánů, kteří pak z oken hradní kanceláře vyhodili 
místodržící Martinice a Slavatu s písařem Fabriciem, byl Diviš Černín obžalován a odsouzen jako 
povstalec a popraven 21. června 1621. Pozoruhodné je, že jeho bratr Heřman, který zastával 
vlivné místo a byl oblíbencem císaře, nepomohl ani bratrovi, ani jeho rodině. Celý Divišův majetek 
byl zabaven.
V roce 1622 koupila Nedrahovice, k nimž v té době patřily vsi Jesenice, Úklid, Bor, Radeč, Marti-
nice a Doublovičky, Polyxena z Lobkowicz. V nedrahovickém zámku žila řadu let po smrti svého 
manžela Zdeňka z Lobkowicz. Později odkázala Nedrahovice svému synu Václavu z Lobkowicz, 
který je v roce 1637 trvale připojil k rozsáhlému panství chlumeckému. Ve 2. polovině 18. století 
zřídil kníže Ferdinand z Lobkowicz ve zdejším dvoře hřebčinec o 24 koních. V roce 1795 vypukl 
v Nedrahovicích požár, který zasáhl i celý panský dvůr se zámkem. Z někdejšího panského sídla 
se dochovaly jen rozvaliny. Nedrahovický dvůr dále patřil ke chlumeckému panství až do roku 
1923, kdy byl na základě pozemkové reformy rozparcelován a přidělen drobným zemědělcům.
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Kamenice

Kamenice je rozložena na březích Kamenického potoka 
v hluboké rokli, kterou vymlel kdysi dravý proud a na-
kupil na sebe navalené kameny, jinde je zase rozmetal 
na všechny strany. Proto má osada případné jméno Ka-
menice. Již od 14. století zde stával poplužní dvůr se 
sídlem vladyků, kteří se psali Kameničtí z Kamenice. 
Kromě vladyckého sídla zde bylo ve 14. století něko-
lik selských dvorů, mlýn a krčma. Před rokem 1534 je 

na Kamenici připomínán Ondřej z Chmelného a po něm Lidmila z Nového Dvora, která zdejší dvůr 
prodala v roce 1537 Janovi z Kalenic na Nedrahovicích. I potom měla Kamenice pohnuté osudy. 
K panství na Chlumci náležela od roku 1697.
Ke Kamenici patří i bývalý chlumecký poplužní dvůr, dřívější ves a od 16. století tvrz Čachořice. 

Úklid

Úklid je nepochybně zvláštní jméno pro osadu. V minulých dobách se psal také Ouklid, Ouklidy 
i Ouklad. Kromě několika selských statků a výsadní krčmy tu stával velký poplužní dvůr. Některé 
statky patřívaly jesenickým Růtům z Dírného, ostatní rytířům z Nového Dvora. Růtové prodali své 
usedlosti v roce 1526 Janovi Kalenickému z Kalenic, který je připojil k Nedrahovicům. A jak to bývalo 
v historii obvyklé, dále se i zde vystřídala dlouhá řada majitelů. Jedním z posledních majitelů největ-
šího statku v okolí se stal na příklad Josef Budka, který byl řadu let kronikářem nedrahovické obce. 

Před osadou na jižní straně stojí starodávná kaplička 
„Boží muka“. Tvoří ji štíhlý čtyřboký hranol, zakončený 
nahoře římsou a stříškou s dvojitým, železným křížkem. 
Významnou památkou je prastará lípa, či spíše její tor-
zo. Její hlavní větve byly sraženy při velké vichřici v roce 
1939, kmen postupně odumíral až padl na zem. Z ko-
řenové části však vyrůstá nový strom. K lípě se váže 
pověst, že zde kázal Mistr Jan Hus a proto se nazývá 
„Husova lípa“. Stranou od lípy stojí několik set let starý 
kříž. Na návsi postavili osadníci v roce 1887 kamennou 

zvoničku. V přední straně má obvyklý zasklený výklenek s mariánskou soškou a nahoře zvonek. 
Vedle zvoničky stojí železný kříž na žulovém podstavci s letopočtem 1880. 

Nechvalice 49°34’40’’N  14°23’36’’E

Pamětihodnosti:
Kostel sv. Mikuláše – NPÚ
Bratříkovice – Mobiliář kaple – NPÚ
Libčice – Rolnická usedlost čp. 9 - NPÚ

Místní části: 
Bratřejov, Bratříkovice, Březí, Dražka, Hodkov, 
Huštilář, Chválov, Křemenice, Libčice, Mokřany, 
Rážkovy, Ředice, Ředičky, Setěkovy, Vratkov

Nechvalice vznikly asi v 10. nebo 11. století, kdy se zde usadil 
zeman Nechval. V roce 1502 byly Nechvalice prodány Václavovi 

a Ladislavovi Popelům z Lobkowicz. V obci nad potokem stávala tvrz, v níž žil rychtář.
Nechvalicko podle archeologických nálezů bylo osídleno již v předkřesťanských obdobích. Sa-
motná osada Nechvalice je také značně stará, historici předpokládají, že na území dnešních 
Nechvalic se usídlil zeman Nechval pravděpodobně v 10. či 11. stol. Nechval dal jméno jak rodu 
(Nechvalici) tak i pozdější obci. Osada Nechvalice leží v údolí Počepického potoka. 
Vladykové a později rytíři Nechvalici měli ve 14. stol. ve znaku orlici. Historické prameny hovoří 
o Divišovi, Přibíkovi a Vavřincovi, kteří byli majiteli panství před r. 1370. Roku 1378 se stává vlast-
níkem Nechvalic Diviš, po jeho smrti Soběhrd a Bohuslav řečený Žáček. Dalšími majiteli byli bratři 
Rackové z Chválova. 
Poslední znamý z rodu Nechvaliců - Diviš - prodává roku 1502 Nechvalice s veškerým zbožím 
(tj. nechvalickou tvrzí, poplužním dvorem, kaplanstvím, polovinou poplužního dvora v Libčicích 
a dále vsi Mokřany, Hodkov, Bratřejov a Bratříkovice) Václavu a Ladislavu Popelům z Lobkowicz 
na Chlumci (dnes Vysokém). Toto je prakticky poslední zmínka o rodu Nechvaliců v dějinách, 
v dalších historických pramenech se již neobjevují. Popelové dosadili na opuštěnou trvz rychtáře 
jakožto správce a poplužní dvůr zrušili. Podle pověstí se stali nejznámějšími z rychtářů členové 
rodu Nováků, kteří se vyznačovali mimořádnou krutostí k poddaným a ziskuchtivostí. 
Tvrz stála na návsi nad potokem, na němž vznikl postavením hráze rybník Pilík, byla chráněna 
vodou. V přízemí byla zděná, v patře roubená. V pozdějších letech byla zbořená a zachoval se 
z ní jen klenutý sklep. 

Nejcennější památkou v obci je farní kostel sv. Mikuláše, který je zmiňován jako farní již roku 
1350. Stojí na malém pahorku. Jeho zdivo je mohutné a v minulosti byl obehnán příkopem. 
Z toho lze usuzovat, že plnil úlohu posledního útočiště osadníků před nepřáteli. Kostel je původně 
románský, později částečně přestavěn ve stylu gotiky. Věž zůstala románská. Hlavní oltář v novo-
gotickém slohu z roku 1890 nahradil předchozí barokní. Má kromě obrazu patrona - sv. Mikuláše 
i obrazy dvou českých světců - sv. Ludmily a sv. Václava, jejichž autorem je malíř Scheiwl. Kostel 
byl opraven v letech 1999 až 2006. 

Bratříkovice

Bratříkovice byly založeny dle tradice zemanem 
Bratříkem. Leží na jižním svahu kopce Vejřice 
(562 m n.m. - Čeněk Habart ho nazývá Líkarta). 
Osada v minulosti prožívala obdobné osudy jako 
nedaleký Bratřejov. Patřila tedy Nechvalicům 
a později ke Chlumci. Jižně pod osadou teče Va-
rovský potok. 

< Kaple a její mobiliář 

Libčice

Libčice leží 1 km jihovýchodně od Nechvalic. 
Založil je zeman Libeč z rodu Libčiců, kteří měli 
v osadě poplužní dvůr. Ten byl později rozdělen 
na půl, přičemž polovinu vlastnili Nechvalici. Diviš 
z Nechvalic prodal svoji polovinu statku Popelům 
z Lobkowicz na Chlumci. 

< Rolnická usedlost čp. 9
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Osečany 49°41’58’’N  14°26’22’’E

Pamětihodnosti:
Zámek s kaplí sv. Anny - NPÚ

Místní části: 
Paseky, Velběhy

Své jméno dostala tato obec 
od Osečanů, lidí, kteří někdy v 11. nebo 12. sto-
letí chránili své sídlo opevněním z osekaných 
stromů, tzv. oseče. Obci vévodí zámek obklope-
ný rozsáhlým parkem. 

Zámek Osečany

Roku 1352 je v pramenech připomínán Jan z Osečan, jehož potomci drželi ves až do počátku 15. 
století. V jeho druhé polovině zde sídlili Osečanští z Osečan, po nich od roku 1528 Břízští z Břízy 
a po nich Vojkovští z Milhostic. Osečanskou tvrz založil zřejmě již Jan z Osečan ve 14. století, popr-
vé je výslovně zmíněna až roku 1526. Snad Vojkovští z Milhostic ve druhé polovině 16. století tvrz 
přestavěli na renesanční zámek. V dalších letech se majitelé opět střídali, roku 1622 bylo panství 
pro účast ve stavovském povstání zabaveno Adamu Řepickému ze Sudoměře. Zabavené panství 
směnil Albrecht z Valdštejna s Pavlem Michnou z Vacínova, jehož syn jej roku 1665 musel pro dluhy 
prodat Wolfgangovi Hennegovi. Nejspíše za něj byl zámek přestavěn barokně, později pro to, díky 
častému střídání majitelů, nebyly vhodné podmínky. Za Jana Václava Bubna z Litic (1733) byla 
v jižním křídle zřízena kaple sv. Anny s bohatě zdobeným vstupním portálem z nádvoří, v letech 
1850–60 byl za Jany Tieglové z Lindenkronu zámek novogoticky přestavěn. Majitelé se v rychlém 
sledu střídali až do roku 1928, kdy zámek koupil lékařský spolek s úmyslem zřídit zde ozdravovnu. 
V letech 1943–45 byly Osečany vyklizeny a ocitly se v cílové ploše ostré střelby cvičiště zbraní SS. 
Po roce 1948 patřil zámek podniku Zdravotnické zásobování. Stavba je veřejnosti nepřístupná. 

Petrovice 49°33’20’’N  14°20’5’’E

Pamětihodnosti:
Kostel sv. Petra a Pavla - NPÚ
Jezuitská rezidence čp. 58 - NPÚ
Kaple - NPÚ
Socha sv. Václava - NPÚ
Zámek - NPÚ
Venkovská chalupa čp. 47 – NPÚ

Viklan Husova kazatelna – přírodní památka v k. ú. obce
Vrškámen - přírodní památka v k. ú. obce
Brod – Usedlost s vodním mlýnem - NPÚ
Kuníček – Morová kaple – NPÚ
Zahrádka – Zámecký areál (zámek je zbořen)
Kojetín – Rolnická usedlost čp. 4 – NPÚ
Kojetín – Výklenková kaple – NPÚ
Obděnice – Kostel Nanebevzetí Panny Marie – NPÚ
Obděnice – Tvrz čp. 25 a 26 – NPÚ
Týnčany – Kaple sv. J. Nepomuckého – NPÚ
Týnčany – Boží muka – NPÚ

Místní části: 
Brod, Kojetín, Krchov, Kuní, Kuníček, Mašov, Mezihoří, Obděnice, Ohrada, Porešín, Rade-
šín, Radešice, Rybníček, Skoupý, Týnčany, Vilasova Lhota, Zahrádka,  Žemličkova Lhota

Za dávných dob rozkládaly se tu všude v dalekém okolí samé lesy, husté, místy močálovité, 
v nichž žilo hojně divoké zvěře. Dosud se zachovaly staré názvy pozemků: „V turovech, Vlčí loch, 
Vlčí jáma, Liščí vrch, V laňkovech, Oslíkovy“. Zdejšími lesy vedla od nepaměti cesta, jež spojovala 
starobylé Sedlčany s neméně starobylým Milevskem. 

Podle pověsti stávala u této důležité cesty, kde je nyní Krbcův hostinec čp. 16, dřevěná krčma 
a vedle ní kovárna, prý první stavení v Petrovicích. Tu se zastavovali pocestní, ať to byli obchod-
níci nebo zbrojnoši. Sem přišli vladykové Petr a Obiden, bratři. Vykáceli se svým lidem část lesů, 
které dostali od knížete českého, udělali z nich pole a založili dvory pro sebe a pro svou čeleď. 
Petr v nynějších Petrovicích, Obiden v nynějších Obděnicích. Kdy se tak stalo, nevíme, ale uvá-
žíme-li, že vladykové Petr a Obiden se podepsali r. 1183 jako svědci na darovací listině vydané 
českým knížetem Bedřichem klášteru v Plasích na Karlovicku, jistě stála jejich sídla, podle nichž 
se psali z Petrovic a Obděnic, již před rokem 1183, tedy buď v prvních letech 12.stol. nebo snad 
ještě dříve.

První písemná zmínka o Petrovicích je z roku 1219. Záhy po založení osady stál v Petrovicích 
kostel, který se r. 1350 připopmíná mezi farními v děkanátu vltavském. V roce 1386 založil Petr 
z Petrovic jménem svým a jménem strýce Všecha z Petrovic kapli sv. Václava pod zvonicí, která 
stojí opodál kostela.
V 16. století byly Petrovice majetkově rozděleny na tři části - k Zahrádce, k Orlíku a k majetku 
pánů z Rožmberka. Asi od roku 1593 vládl panstvím petrovickým Jindřich Doudlebský z Doudleb, 
který se také psal podle nového sídla „seděním na Petrovicích“. V roce 1601 koupil velkou část 
Petrovic rybníkář Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Zemřel asi r. 1604 a je prý pochován v Obdě-
nicích, kde má svůj náhrobek. Jeho rodu patřily Obděnice do r. 1628.
Do roku 1644 patřily Petrovice Rytterům z Grosotynku, dále Jindřichu Ferdinandovi Hlaváčovi 
z Vojenic (do r. 1649). Od roku 1650 náležely Petrovice Přibíkovi Jenšíkovi z Újezda a jeho man-
želce Lidmile Kateřině, roz. z Talemberka. Tito manželé vynikali jako horliví katolíci. Přibík Jenšík 
založil v Březnici kolej jezuitskou, na vydržování koleje věnoval 22.000 zl. rýn. tím způsobem, že 
postoupil jezuitům statek petrovický. Tak se jezuité z Březnice stali od r. 1650 majiteli Petrovic. 
Nutno spravedlivě přiznat, že zdejší jezuité byli mírnou a shovívavou vrchností a vzornými hospo-
dáři. V posledních letech 17. století přeložili své sídlo z Krašovic do Petrovic. Vystavěli si tu dvě 
rezidence. Jednou z nich, jíž se říkalo velká rezidence, je nynější zámek, kde sídlí obecní úřad. 
Druhá, zvaná malá rezidence stojí na náměstí poblíž kostela. Je to jednopatrové stavení, z jehož 
taškové střechy uprostřed ční zděná věž, přikrytá baňatou, šindelovou střechou a ozdobená v ro-
zích z každé strany dvěma palisandry.
V rukou jezuitů zůstaly Petrovice plných 123 let až do roku 1773, kdy císař Josef II. řád zrušil. 
Petrovice se dostaly studijnímu fondu, který poplužní dvory rozprodal selským lidem. Petrovický 
statek s jezuitskou rezidencí koupil r. 1806 svobodný pán Jan Václav Bechyně z Lažan, od něj r. 
1812 svobodný pán Arnošt Fleissner z Ostrovic, v r. 1813 hr. Jiří z Oppersdorfu. Potomci hr. Jiřího 
z Oppersdorfu prodali statek rytíři Vladimíru Zhorskému ze Zhorze a z Kronberka, který pojal 
za manželku Odonu, roz. Dohalskou z Dohalic. Zhorský nově upravil zámek r. 1887 a přistavěl 
k němu po stranách hranaté a zubatým cimbuřím zdobené věže.
Po smrti Zhorského r. 1893 zdědila statek vdova Odona Zhorská, která jej v r. 1910 rozprodala 
zdejším zemědělcům. Ponechala si lesy, rybníky a zámek s parkem. Bývalou „malou“ rezidenci 
jezuitskou koupil místní obvodní lékař MUDr. Jos. Abraham a přestavěl ji v r. 1935 zevně i uvnitř 
na moderní obytný dům. Do Petrovic přísluší domovským právem rodina známého českého lout-
káře Štaubrta, který s loutkářem Kopeckým býval šiřitelem pěkných divadelních her po našem 

Viklan Husova kazatelna – přírodní památka v k. ú. obce
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venkově. V Krbcově hostinci čp. 16 se narodila 11.června 1805 Anna Chadimová, provdaná Sle-
záková, vynálezkyně polky.
Petrovice byly 23.prosince 1898 povýšeny na městys a byl jim přidělen městysový erb: „Na mod-
rém damaskovaném štítu leží křížem přes sebe dva zlaté klíče. Na hořejším okraji štítu spočívá 
stříbrná koruna zděná s pěti zuby“.
V Petrovicích je od r. 1869 poštovní úřad, četnická stanice byla zřízena v r. 1880. První vodovod 
na pitnou a užitkovou vodu z lučních pramenů poblíž Mandelce byl vybudován v r. 1901, v r. 1974 
napojen nový zdroj od Týnčan. Elektrický proud byl do Petrovic přiveden v r. 1932, nová mateřská 
škola byla dána do provozu r. 1978, v r. 1980 otevřeno nové nákupní středisko Jednota na náměs-
tí, v r. 1981 byla dokončena nová požární zbrojnice, v r. 1990 dána do provozu čistička odpadních 
vod, v roce 2001 zahájila provoz nová „protiradonová“ škola. Od roku 1990 dochází k výraznému 
rozvoji soukromého podnikání. Obchodní síť a síť služeb doznává potřebného rozšíření. V Petro-
vicích a Týnčanech je postavena pila. Téměř každá služba je nyní na Petrovicku dostupná.

Kostel svatého Petra a Pavla

Kostel je dominantou náměstí. Tento původně gotic-
ký kostel je písemně zmiňován už v roce 1350. Go-
tické prvky lze nalézt v žebroví v presbytáři a na jižní 
straně na portále. Později byl kostel pod jezuitským 
vlivem barokně přestavěn.
Věž v průčelí měla původně tři zvony, ale za světové 
války byly dva roztaveny a na věži zbyl pouze jeden 
zvon. Nesl název sv. Barbory. Roku 1925 byla uspořá-
dána sbírka na nové zvony. Zvon sv. Petra nese nápis 
o dárcích a byl ulit v Praze. Zvon sv. Pavla má nápis 
„Válka vzala – láska dala.“ a také nese podpis tvůrce.

Věž byla postavena roku 1777. Roku 1934 při požáru shořel hlavní oltář. Vyřezával jej mistr řezbář 
Sittler. Podle zachráněných zlomků byla zhotovena věrná kopie. Na hřbitově vedle kostela jsou 
hrobky pánů z Oppersdorfu a Zhorských.

Jezuitské koleje

V obci se nachází dvě původně jezuitské koleje ze 17. století. Tyto koleje byly postaveny vedle 
kostela na náměstí v roce 1651. Velká rezidence – původně se jednalo o skromnou stavbu, která 
byla později přestavěna na jednopatrový zámeček s novogotickou úpravou. Po smrti hraběnky 
Odony Dohalské Zhorské (1949) přešel dědictvín do vlastnictví MUDr Pelíška z Písku, jehož po-
tomci zámek prodali Obci Petrovice v roce 2007.

 Jezuitská kolej čp. 58 Zámek je sídlem OÚ Socha sv. Václava na náměstí

 Venkovská chalupa čp. 47 Kaplička za Petrovicemi Brod – usedlost s vodním mlýnem

Kuníček

Na samém jižním okraji Středočeského kraje v kamenitém Petrovicku se 
pod vrchem Hodětínem nachází osada Kuníček. Poslední dobou je Kuní-
ček známý turistům zejména díky rozhledně otevřené v roce 2003. Kuní-
ček má však také zajímavou historii. Na jeho kraji stojí originální „morová 
kaplička“ vystavěná před r. 1700 na místě kde v l. 1680 - 1681 pohřbívali 
morem zemřelé. Kaplička je zasvěcena sv. Anně.. Základem vsi bývala tvrz 
připomínaná již v roce 1260. Na jejím místě vznikl později selský dvůr patří-
cí kdysi i k panství Jakuba Krčína nebo jezuitskému řádu z Petrovic.

 

 Obděnický kostel  Tvrz v Obděnicích

Obděnický kostel

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích tvoří díky svému umístění dominantu širokého 
okolí. Patří k nejstarším v regionu. Původní románská stavba pocházela z 12. století, ve 14. stol. 
byl přestavěn goticky. V 15. století byla vybudována u kostela kamenná tvrz, z níž se dochovaly 
pouze sklepy.Roku 1593 získal Obděnice Jakub Krčín. V kostele má umístěnou náhrobní desku 
a údajně je zde i pohřbený. 

Kojetín – kaplička

Na okraji Kojetína, u zaniklé pěšiny vedoucí okolo potoka Brzina z Kojetína k Janovskému, nyní 
Mikyškovu mlýnu a dále do Petrovic se nachází barokní kaplička. Na fasádě pod pozdějším ná-
těrem je uveden letopočet 1810-11. Kaplička je zasvěcena sv. Trojici, o čemž svědčí obraz uvnitř. 
Dle názvu „Hadáčkova“ lze soudit, že byla postavena tímto rodem, uváděným v Kojetíně po ně-
kolik století.
Současný stav je velmi žalostný, kaplička je zarostlá roštím a kopřivami. Před kapličkou rostly tři 
mohutné kaštany. Zůstal zde pouze jeden.
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 Kojetín – rolnická usedlost čp. 4 Kojetín – kaplička u potoka 

Týnčany

Týnčany leží v nadmořské výšce 473 m. Patří k nejstarším vsím v kraji, jejichž vznik se datuje již 
od 12. století. Roku 1205 Týnčany daroval král Přemysl Otakar I. Slávkovi z Oseku z rodu Hra-
bišovců. Roku 1207 patřily klášteru milevskému a od r. 1420 byly opět v držení světských pánů.
Z původní zástavby se dochovala jediná roubená patrová komora v č. 25. Uprostřed návsi stojí 
čtvercová kaplička z r. 1762. Při archeologickém průzkumu byly v okolí nalezeny pozdně halštat-
ské hroby. Ze 14. století pocházejí nepolévané střepy nádob s ornamenty.
Přes silnici pod kapličkou je rozsáhlé prameniště odvodňující pruh týnčanských vápenců. Z vod 
zde pramenících se sráží pěnovec, tvořící drobné inkrustace na zbytcích rostlin a kamenech. 

Kaple sv. J. Nepomuckého se nachází jižně od Týnčan, vlevo u silnice do Petrovic. Stojí na oplo-
ceném pozemku u studánky s vydatnými prameny zásobující pitnou vodou Petrovice. Původní 
kaple byla vystavěna za vlády jezuitů v roce 1763. Tato nese letopočet 1855 udávající rok její 
úpravy. V roce 1977 byla z kaple odcizena socha sv. J. Nepomuckého.

 Boží muka v Týnčanech  Kaplička sv. J. Nepomuckého u Týnčan

Počepice 49°35'46"N  14°22'59"E

Pamětihodnosti:
Kostel sv. J. Křtitele - NPÚ
Fara čp. 29 - NPÚ
Sochy na můstku - NPÚ

Místní části: 
Oukřtalov, Rovina, Skuhrov, Veselíčko, Vitín

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1219, je ale pravděpodob-
né, že obec vznikla už někdy v 11. století. 
Název obce pochází zřejmě od slova čáp, neboť místní vladykové uží-
vali ve svém erbu čápa (podle místní pověsti).

Největší dominantou je farní kostel sv. Jana Křtitele se hřbitovem. Kostel pochází z 1. pol. 14. stol. 
a původně byl slohu gotického. V roce 1790 byl přestavěn a rozšířen. Gotický sloh byl uchován 
v presbytáři, hlavní oltář je barokní. Tehdy také kostel dostal nynější podobu. Nejznámějším fará-
řem, který zde působil, byl spisovatel Jan Křtitel Roškot.
Další dominantou obce je fara, která byla postavena roku 1775 Ferdinandem z Lobkowicz.
V půli cesty na Vysoký Chlumec najdeme barokní sochy sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. 
Místu se říká "U svatých" podle pověsti o knížeti, který v těchto místech bloudil a prosil zmiňované 
o pomoc.
V roce 1864 byla založena jednotřídní škola a v roce 1937 byla otevřena měšťanská škola. 
Od roku 1877 zde existuje Sbor dobrovolných hasičů. Kromě základní školy je zde i škola mateř-
ská a obecní knihovna.

 Fara čp. 29 Sochy na můstku – sv. Vojtěch (vlevo) a sv. Jan Nepomucký (vpravo)

Prosenická Lhota 49°41’11’’N  14°29’14’’E

Pamětihodnosti:
Zvonička – NPÚ
Klimětice – Boží muka – NPÚ
Suchdol – Areál zámku – NPÚ
Suchdol – Kaple sv. J. Nepomuckého – NPÚ
Suchdol - Kaplička – NPÚ

Místní části: 
Břišejov, Klimětice, Luhy, Paseky, Prosenice, Radějovice, Suchdol

Vznik osady Prosenická Lhota není přesně znám. Osadu Prosenice 
a později i osadu Prosenická Lhota založili vladykové Prosenici ,kteří 

byli příbuzní s Břekovci ze sousedního Suchdola. Ve 14. století na kopci nad dnešní osadou Pro-
senice vybudovali tvrz , později také poplužní dvůr a zde se také usadili.Po tvrzi není dnes ani pa-
mátky. Vladykové z Prosenic bývali patrony hodětického kostela , jehož faráře ustavovovali. V roce 
1364 po smrti faráře Beneše, patronové Volkéř z Prosenic a Bernard ze Stajice jmenovali kněze 
Jana farářem v Hoděticích. Později se dvakrát připomíná Ješek z Prosenic a to v roce 1380 a 1400 
při jistém jednání s rytířem Jarohněvem z Křečovic. Jíchou z Prosenic  v roce 1456 končí zprávy 
o zdejších rytířích. Před rokem 1538 byly obě osady trvale připojeny k panství v Osečanech.
Na návsi v Prosenické Lhotě byla v roce 1892 postavena malá kaplička s věžičkou a zvonkem. 
Zvonička na návsi v Prosenicích má vytesaný letopočet 1868. Škola, postavená na hranicích obou 
osad byla slavnostně otevřena v roce 1900. Pozemky bývalého poplužního dvora byly na základě 
pozemkové reformy v roce 1926 rozprodány mezi chudší zemědělce . Ostatek dvora byl jako zbyt-
kový statek v roce 1931 rozdělen na 3 samostatná hospodářství a rozprodán.Nad Prosenicemi 
se tyčí památný strom. Jedná se o lípu jejíž stáří je víc než 400 let. Má obvod úctyhodných 620 
centimetrů a ještě donedávna měřila přes 15 metrů. Dnes je lípa bez koruny, když po úderu blesku 
strom začal hořet a koruna od kmene odpadla. 
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Klimětice

O založení vsi nejsou bližší záznamy, pouze jen, že byla 
založena rodem Kliměticů. Ke Kliměticům paří bývalý dvůr 
Radějovice založený zemanem Radějem. Před rokem 1538 
se Klimětice i Radějovice dostaly k Osečanům. Změna na-
stala až roku 1931, kdy celý velkostatek (včetně Osečan, 
Velběh, Prosenic, Prosenické Lhoty, Břišejova, Klimětic 
a Radějovic) byl rozprodán. 
Zdejší žulový kříž pochází z roku 1781.

Suchdol

Suchdol býval ve 14. století sídlem vladyků pocházejících z příbuzného rodu Břekovců na Ostro-
měři. Na listinách se podepisovali jako Volkéř a Tobiáš ze Suchdolu, též psaný z Hrádku (Kozího 
Hřbetu). Na místě dnešního Suchdola stála na kopci nad rybníkem Hájek dobře opevněná tvrz.
Od roku 1456 byl Suchdol v držení rytířů Břekovců, kteří jej připojili ke hradu Kozímu Hřbetu. Když 
byl hrad později odprodán, zůstal Břekovcům samotný Suchdol. Na tvrzi hospodařili asi od roku 
1480 bratři Jan a Petr. Roku 1518 zdědili po strýci Bohuslavovi Červený Hrádek, připojili k němu 
Suchdol a tvrz opustili. Do dnes již neexistující tvrze vedla podzemní chodba, jejíž východ vyúsťu-
je u mlýna pod rybníkem Hájek. Kdy tvrz přesně zanikla, určitě nevíme. Naposledy se připomíná 
r.1675. Tvrz zchátrala a tak majitelé statku nechali na začátku 18. století vystavět místo ní poho-
dlnější a rozsáhlejší zámek. Od roku 1600 do roku 1853 změní Suchdol  nesčetněkrát majitele. 
Od tohoto roku je majitel Suchdola dr. František Ladislav Rieger, národní, politický a osvětový vůdce 
národa. Pro svou ženu Marii, dceru Františka Palackého, založil na zdejším zámku krásný růžový 
sad a ořechovou alej. Od roku 1758 stojí na kopci nad zámkem kaple sv. Jana Nepomuckého. 
Na návsi stojí žulová zvonička z roku 1868. Na jižním kraji vsi je kaplička se třemi velkými výklenky. 

Suchdolská kaplička u silnice do Klimětic Zchátralý zámek v Suchdole se začíná opravovat Kaple v lese nad vsí

Příčovy 49°40'32"N  14°23'34"E

Pamětihodnosti:
Zámeček s kaplí sv. Vojtěcha - NPÚ
Zřícenina větrného mlýna - NPÚ
Špýchar 

První písemná zmínka o obci pochází ze 14. století, 
z doby Karla IV. Ves patřila brzy po svém založení 

klášteru benediktinů u sv. Jiří v Praze. Roku 1477 obec odkoupili 
bratři Popelové z Lobkowicz. Od počátku 18. století patřily Příčovy 
Ferdinandovi Ignáci Schönpfl ufovi z Gamsenbergu, který zde dal 
vystavět zámek.

Osada se jmenovala Přechův Luh, potom Příčův Luh a od 15.stol. Příčovy Luhy. Později, než se 
ujal nynější název Příčovy,psalo se jen Příčov

Za druhé světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její oby-
vatelé se museli 31. října 1943 vystěhovat.

Pověst o zlatě - Tak prý za panování knížete Mnaty nalezl jakýsi pasák u Příčov zlatou ze země 
vyčnívající hůl, jež měla na dolním konci tloušťku lidské ruky. Byla tak dlouhá, že dosahovala kní-
žeti od země až k bradě. Podle jiné pověsti páslo jisté děvčátko na poli u Příčov kozy a z nich se 
jedna někam zatoulala. Nakonec ji děvče našlo, jak ze země vydloubává zlaté pruty na poli dnes 
označovaném kat.č.609, které se od nepaměti nazývá „Na ZLATĚ“.

Zámek v Příčovech

Patrová obdélná budova s mansardovou střechou. 
Fasády mají původní členění římsami, lizénami 
a kamennými ostěními z doby stavby. V severní 
části se nachází kaple sv. Vojtěcha s původním za-
řízením (svěcena roku 1706). Uvnitř jsou dochová-
ny původní barokní klenby. Stavba není přístupná 
veřejnosti. 

Zámek se špýcharem (vpravo)

Větrný mlýn u Příčov

Jeden z nejkrásnějších, nejstarších a největších vě-
trných mlýnů holandského typu nejen v Čechách, 
ale i v Evropě kdysi pracoval nedaleko obce Pří-
čovy na Sedlčansku. Nepřehlédnutelné torzo této 
unikátní stavby se doposud tyčí asi půl kilometru 
severozápadně od obce na návrší poblíž rozcestí, 
kudy prochází silnice do Dublovic i červená turistic-
ká značka okolo rybníka Musíka do Chlumu a Hra-
zan. Mlýnu se původně říkávalo Na Chlumkách či 
zkráceně Chlumky – podle zalesněných vršků, kte-

ré s přilehlými bažinatými loukami zvanými Tůně měly špatnou pověst: o půlnoci se tu údajně 
valil strašidelný ohnivý sud a běda každému, kdo se mu připletl do cesty! Rozlehlé malebné 
ruiny bývalého „větrníku“ právem vzbuzují obdiv. Podle údajů v encyklopedické publikaci Martina 
Janošky Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z roku 2003, je mohutné zdivo (na se-
verovýchodní straně objektu zcela zřícené) vysoké deset metrů, síla při zemi dosahuje 1,2 metru 
a vnější průměr úctyhodných 13,5 metru. Obecní úřad v Příčovech, jenž provedl v roce 1995 
na své náklady opravy, fi nancoval i komplexní výzkum památky. Starosta obce mimo jiné uvedl, 
že rozměry dvakrát přeměřovali i odborníci z Holandska a potvrdili hypotézu, že mlýn u Příčov 
by opravdu měl být největší stavbou svého druhu v celé Evropě! Obec Příčovy se také stala 
členem Meznárodního sdružení pro větrné mlýny (TIMS). Přesnou podobu větrného mlýna, jeho 
stavitele ani majitele bohužel neznáme. V minulosti navíc bylo i několikrát zpochybněno, zda jde 
o technickou stavbu (kvůli značné velikosti neodpovídající běžným rozměrům větrných mlýnů), 
novější výzkumy ale znovu potvrdily hodpodářské využití objektu k mletí pomocí větrné energie. 
Odborníci se ani neshodli, kdy a kým přesně byl větrný mlýn u Příčov postaven. 
Za iniciátory stavby jsou pokládáni buď František Norbert Kfelíř ze Zakšova, jenž Příčovy vlastnil 
v letech 1757 – 1764, nebo také Schönpfl ugvé z Gamsenbergu, kteří postavili v letech 1718 – 1784 

klášteru benediktinů u sv. Jiří v Praze. Roku 1477 obec odkoupili 
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v obci nejen zámek, ale též několik hospodářských objektů. Volně přístupné ruiny větrného mlýna 
za obcí jsou vyhledávaným cílem turistů, kteří chtějí blíže poznat nejhezčí místa na Sedlčansku. 

Radíč 49°42’56’’N  14°24’53’’E

Pamětihodnosti:
Zámek - NPÚ
Hrad Kozí hřbet – NPÚ
Hrazany – Hrad Ostromeč, zřícenina - NPÚ
Hrazany – Oppidum – NPÚ

Místní části: 
Dublíny, Hrazany, Kasárna, 
chatová oblast Brod, Žďár

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1333. Adam My-
slík z Hyršova na Košířích a Radíči, nar. 1520, rada při soudu 
purkrabském v Praze roku 1575 zakoupil deskový statek Radíč 
na Sedlčansku od bratří Vojkovských z Milhostic.

Za druhé světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její oby-
vatelé se museli 31. října 1943 vystěhovat.

Zámek Radíč

Raně barokní zámek v Radíči je jednopatrová budova pocházející z konce 17. století s bohatou 
vnitřní štukovou výzdobou. Zámecké výklenky byly původně opatřeny sochami světců sv. Víta a sv. 
Jana Nepomuckého od významného sochaře Jana Brokoffa z roku 1713. Později byly přeneseny 
na kamenný most přes Mastník, později umístěny u blízké kaple. Zámecký objekt je dnes v sou-
kromých rukou. První doložená zmínka o Radíči pochází z roku 1376, kdy na místní rytířské tvrzi 
sídlil rod Valovských z Úsuší. Za vlády Karla Leopolda Henegka radíčská tvrz vyhořela. Henegk pak 
vystavěl blíže spáleného sídla nový zámek a v roce 1682 založil mariánskou kapli. Majitelé zdejšího 
panství se v průběhu staletí rychle střídali. Na základě pozemkové reformy byla pak v letech 1923 – 
1926 většina radíčského velkostatku rozparcelována mezi rolníky. Na zbytkovém statku se do roku 
1945 vystřídalo ještě několik majitelů, např. prezident čsl. banky v Praze JUDr. Oberthor.
Zámek i velkostatek byl v roce 1944 obsazen velením SS. Po roce 1945 se panství dostalo pod 
národní správu, v roce 1947 bylo opět rozparcelováno a zbytek přešel v roce 1950 pod státní statky.
Proti východnímu průčelí zámku stojí raně barokní, původně loretánská, zámecká kaple. V sálech 
1. patra se nachází štuková výzdoba a nástěnné malby z konce 17. století. V empírovém pokoji 
pobýval po nuceném odchodu z pražské univerzity italský učenec, doktor fi losofi e a kněz-refor-
mátor Bernard Bolzano(1781–1848). Zámek byl otevřen veřejnosti v červenci roku 2010. 

Hrad Kozí hřbet

V písemných pramenech se Kozí Hřbet poprvé připomíná 
k roku 1369. Keramika nalezená při povrchovém průzku-
mu však dokládá jeho existenci již ve 13. století. Od roku 
1392 až do doby po roce 1475 byli majiteli hradu Břekov-
cové. Zanikl koncem 15. či na počátku 16. století a roku 
1541 se uvádí jako "zámek pustý". 

Hrad Ostromeč

Zříceniny hradu na konci dlouhého ostrohu vytvořeného 
údolím Vltavy a potokem Mastníkem, naproti Živohoště. 
Hrad pravděpodobně ze 14. stol. se poprvé připomíná pa-
trně r. 1369, na poč. 15. stol. byl již zpustlý; uvádí se r. 
1419, kdy se v okolí odehrála bitva. Po obsazení husity 
r. 1424 byl obnoven, r. 1435 jej oblehla zemská hotovost. 
Husitská posádka se po více než dvou měsících vzdala 
a hrad byl vypálen a rozbořen. Znovu se však dočkal ob-

novy r. 1450 a marně jej dobývala vojska Jiřího z Poděbrad r. 1471. Protože stál stranou dalšího 
významného dění, byl zřejmě brzy poté opuštěn a r. 1542 se uvádí jako zpustlý. Dobře patrné 
jsou dnes terénní pozůstatky a zbytky zdiva na vnitřní straně hradního jádra. V letech 1432-34 
zde vznikla tzv. padařovská bible, kterou dal opsat husitský hejtman Filip z Padařova; jednalo se 
o mimořádně skvostný exemplář, dokládající snobské založení vojevůdce.

Oppidum Hrazany 

První významné historické osídlení před samotným vznikem oppida bylo přibližně v letech 550 
– 460 před n. l., kdy zde bylo nevelké rozptýlené sídliště s dvorcovou zástavbou. Nejstarší fáze 
hrazanského osídlení patrně lehla popelem, byla však rychle nahrazena novou dvorcovou výstav-
bou. Samotné oppidum vzniklo přibližně v 2 století před n. l. První palisádové opevnění obklopo-
valo prostor o velikosti 30 ha. Postupem času se rozšířily plochy spadající pod opevnění na 39 ha. 
Nejstarší období je spojováno s výstavbou nejstarší podoby brány A. Současně s ní byla bu-

dována starší hradba na Doubí a brána 
B a výstavba řady domů. Ke konci této 
stavební etapy je doložen požár a ná-
sledné zničení větší části opevnění. 
K událostí mohlo dojít patrně na rozhra-
ní 2. a 1. století př. n. l. Následuje druhá 
přestavba v prostoru brány A a staví se 
také opevnění na vrchu Doubí, u brány 
B a na akropoli. S přestavbou opevně-
ní se buduje i dvorcová zástavba uvnitř 
opevněného areálu a dochází k struk-
turním změnám osídlení. Tato rozsáhlá 
stavební aktivita se odehrávala v průbě-
hu devadesátých let posledního století 
před n. l. Polovina 1. století před n. l. 
byla ve znamení klidného období, vzni-
kaly mladší dvorcové a terasové síd-
lištní zástavby, osídlení za opevněním, 
které bylo již po celém obvodu oppida, 
tehdy zaujímalo celý areál. Ke konci 
osídlení byl vybudován zátaras u brány 
B, pravděpodobně v obavě před útokem 
germánských kmenů. V této době je do-

ložen požár, který byl pouze lokální a neznamenal zánik života a osídlení hrazanského hradiště. 
Oppidum leželo na důležité obchodní stezce spojující Podunají s Lincií, putovaly po ni karavany až 
z dalekého jihu, dalo by se říci, že sloužilo jako strážní pevnost k ochraně pocestných a kupců, kteří 
procházeli podél Vltavy k významným keltským střediskům u nás (Stradonice, Závist) nebo v Německu.
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Zánik oppida nebyl tak dramatický jako u jiných keltských lokalit ve Středních Čechách, o to je 
záhadnější. Oppidum bylo v průběhu 2. - 1.stol př. n. l. několikrát dobýváno, ale neznamenalo to 
jeho zánik. K poklidnému opuštění došlo zhruba 20 let před přelomem letopočtu. 
Pravděpodobně z důvodů pronikání germánských kmenů na naše území a zprávy o dobytí a vy-
plenění větších a opevněnějších sídel (Stradonice, Závist) se obyvatelé rozhodli hradiště opustit. 
Tím se uzavřela jeho historie.
Mnohem později, ve 14. století, byla v severní části oppida na vrcholu Červenka vybudována tvrz.

Místo, kde stávalo keltské oppidum – vrch Červenka u Hrazan

Sedlčany 49°39'30"N   14°25'32"E

Pamětihodnosti:
Zámek Červený Hrádek - NPÚ
Kostel sv. Martina - NPÚ
Děkanství čp. 44 - NPÚ
Mariánský sloup – NPÚ 
Kostel Nanebevzetí P. Marie - NPÚ

Třebnice – Zámek – NPÚ
Ústupenice u Doubravic – Tvrziště – NPÚ
Solopysky – Tvrz - renesanční špýchar - NPÚ
Solopysky – Kaple Proměnění Páně - NPÚ
Solopysky – Boží muka - NPÚ

Místní části: 
Červený Hrádek, Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, 
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, Zberaz

Sedlčany leží ve Středních Čechách, východním směrem od města Příbram. Rozkládají se pod 
vrcholky kopců Středočeské pahorkatiny. Město je známé výrobou nožů (KDS) a sýrů (Herme-
lín). Nedaleko města je motokrosařský areál, kde se pořádají proslulé závody. Město najdeme 
na obou březích říčky Mastník. V okolí Sedlčan je vybudováno několik rybníků. Město obklopují 
zalesněné stráně kopců, které se zvedají od okrajových částí města. Městem prochází značená 
cyklistická trasa, po které se západním směrem můžeme vydat k vodní nádrži Orlík. Sedlčany 
jsou výchozím bodem značených turistických tras. 
V místě soutoku dvou vodnatých potoků, Sedleckého a Mastníka a na křižovatce obchodních cest 
byla založena osada. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1294. 
V této době patřila osada do majetku pánů z Hradce. Kolem poloviny 14. století byly Sedlčany 
poddanským městem. V jeho okolí probíhala těžba zlata. V roce 1352 se stali vlastníky panství 
Rožmberkové. V roce 1418 byly Sedlčany povýšeny na město. Rozvoj města zastavily husitské 
války. K dalšímu rozkvětu došlo po roce 1475, kdy se město stává majetkem Popelů z Lobkowicz. 

V 16. století ve městě kvetlo pořádání trhů, vaření piva. Kromě toho se rozvíjela řemeslná výroba 
a to především soukenictví. V letech 1580 až 1604 patřilo panství známému rybníkáři Jakubovi 
Krčínovi z Jelčan. Za jeho vlády se město úspěšně rozvíjelo, ale poddaní trpěli jeho krutým za-
cházením. Po jeho smrti se majetku ujímají Lobkowiczové, kteří zavádějí do nekatolického města 
v období po Bílé hoře velmi tvrdou rekatolizaci. V období třicetileté války bylo město několikrát 
napadeno a vydrancováno procházejícími vojsky. Město nebylo opevněno, hradby byly vybudo-
vány jen kolem kostela svatého Martina. Středověká zástavba města byla v místech pod kostelem 
a kolem prostoru tržiště, které dnes tvoří náměstí. Kostel svatého Martina patří k nejcennějším 
památkám ve městě a byl postaven ve 13. až 14. století. Nedaleká barokní budova děkanství byla 
postavena v 18. století. Na náměstí je novorenesanční budova radnice postavená v roce 1903. 
Střed náměstí zdobí mariánský sloup zhotovený v 18. století. 
Negativně se na rozvoji města podepsalo několik požárů a morová epidemie. V 18. století město 
stagnovalo a pozdější pomalý rozvoj byl opět zastaven rozsáhlými požáry. V důsledku těchto po-
žárů přišlo město o svůj starobylý vzhled. Lepší časy pro obyvatele města nastaly po roce 1848, 
kdy bylo zrušeno poddanství. Železniční doprava zavítala do města až v roce 1894 a to na trase 
z Olbramovic. 

V období druhé světové války bylo město a jeho okolí využíváno jako cvičiště vojsk SS a v důsled-
ku toho byli obyvatelé donuceni se vystěhovat.

K většímu rozvoji průmyslu ve městě došlo až po roce 1945. Na území města můžeme obdivovat 
několik soch od sochaře B. Bendy. Ve městě po nějakou dobu pobýval hudební skladatel Josef 
Suk, který se narodil v nedaleké obci Křečovice. Jako upomínka na jeho zdejší pobyt se každo-
ročně ve městě pořádají hudební festivaly Sukovy Sedlčany. 

Děkanský chrám sv. Martina

Vystavěn byl ve slohu gotickém ve 14. stol. od pánů 
z Rožmberka na místě starého kostela, z něhož malý zby-
tek, kamenná růžice, je zazděna ve stěně schodiště u vel-
kého kůru. Ve svornících žeber v klenbě nad presbytářem je 
znak Rožmberků a města. Má tvar obdelníkový. Presbytář 
má 4 okna, loď s rovným stropem 2 okna s gotickou kruž-
bou. Sakristie byla rozdělena ve 2 části. V hořejší její části 
byla skrýš pro drahocenné nádoby a kostelní roucha, měst-
ská privilegia a důležité listiny. V r. 1817 byla tato skrýš pro-
měněna v oratoř. Když za děkana Fr. Dresslera se klenutí 
sesulo, bylo odstraněno a sakristie tak zvětšena. V průčelí 
chrámu při severozáp. rohu je čtyřhranná věž, jejíž dolejší 
část je románská, hořejší gotická. Na temeni je ohnivzdor-
ný jehlan, kolem zubovité cimbuří s ochozem. Na severní 
straně sakristie byla přistavěna kaple, kde je oltář sv. Cyrila 
a Metoděje od Jana Herzoga. 

Kolem chrámu bývala původně silná, 9 m vysoká hradební zeď s dřevěným podsebitím a arkýřo-
vými vížkami. Na malém hřbitově u kostela se pochovávalo do r. 1821. 
U vchodu do sakristie ze hřbitova stávala zděná kostnice a nynější kostnice bývala branou, kudy 
se mostem přes hradební příkop přicházelo ke kostelu. Zvonice vyhořela r. 1802 a v roce 1811 
byla vystavěna v nynější podobě. Roku 1680 zničil požár děkanství a radnici se všemi knihami, 
hodiny ve věži, shořelo i dřevěné podsebití hradební. Hradby nebyly opravovány, sesouvaly se 
a r. 1860 byly úplně zbořeny, odstraněny a hradební příkop zasypán

Třebnice – Zámek – NPÚ
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Děkanství

Při velkém požáru r. 1680 vyhořelo i děkan-
ství, které bylo prozatímně upraveno a teprve 
z pozůstalosti děkana JUDr. Čedíka posta-
vil novou budovu ve slohu barokním Matyáš 
Seiner r. 1842. Děkan Jan Jos. Mayer (1741 
– 1798) dal byt v děkanství slušně upravit. 
Děkan Tobiáš Václav Mikovec (1768 – 1787) 
dal zahradu obehnat zdí a dřevěnou hradbou. 
Zahradu vlastním nákladem vysázel a stodolu 
dal postavit dále r. 1771. R. 1802 shořela stře-

cha děkanství a hospodářské budovy, ale stodola zůstala ušetřena. 
Při požáru roku 1828 zase vyhořelo děkanství a po úpravě má nynější podobu.

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
– „Církvička“

Na místě, kde dnes stojí Církvička stávala prý 
kaple, jež byla staršího původu než děkanský 
kostel. Během let kostelík sešel a byl rozbořen. 
Na tom místě v l. 1732 – 1734 byl postaven 
nynější barokní kostel, vysvěcený tehdejším 
děkanem Janem Václavem Kazilem. Cenný je 
obraz P. Marie s Ježíškem, k němuž se sklání 
sv. Jan. Je to dílo ze XVII. století. Pozoruhodný 
je epitaf pod kruchtou z r. 1607 a starý votivní 

obraz, vztahující se k Anně Roubíkové ze Skuhrova, která byla poslední mečem popravena pro 
krádež dne 9. dubna 1758 na Šiberném vrchu. 
Na Církvičce, dříve zvané „Církvice Matky Boží“, zasvěcené Nanebevzetí P. Marie, bývaly 3 zvony: 
nejtěžší z r. 1565 byl zabrán za světové války; prostřední z r. 1480 s polovypuklým obrazem sv. Pet-
ra, převezen za války na zvonici děkanského kostela; nejmenší z r. 1546 pukl, byl snesen a zmizel. 
Kolem kostela se rozkládá od r. 1821 hřbitov, který byl roku 1937 za děkana Svobody rozšířen 
na západ.

Červený Hrádek

Ves Červený Hrádek (původně jen Hrádek) se 
poprvé připomíná v r. 1285, kdy se uvádějí Jan, 
Mírek, Jaksa a Chalata z Hrádku. R. 1400 držel 
Hrádek a část zboží Kosova Hora Heřman z Ří-
čan, jenž se obyčejně psal z Hrádku. Připomíná 
se ještě r. 1430. Z jeho vnuků drželi Hrádek r. 
1469 Heřman, Jan a Mikuláš. V r. 1508 se uvá-
dí na Hrádku Bohuslav Břekovec z Ostromeče; 
za něho se již zdejší opevněné šlechtické síd-
lo jmenovalo - snad podle krytiny nebo barvy 

omítky - Červený Hrádek. V r. 1518 odkázal Bohuslav Hrádek Janovi a Petrovi Břekovcům z Os-
tromeče na Suchdole a oba se pak psali na Červeném Hrádku. 
Třicetiletou válku přečkal Červený Hrádek patrně bez velkých škod, v r. 1657 připadl Červený 
Hrádek Janu Františkovi z Vrtby. 

U tvrze (v popisu je nazývána zámkem) se uvádí zdvihací most, 6 velkých a malých pokojů, 
6 komor, palác, kancelář, jídelna, 2 špižírny, kuchyně, pekárna, stáje pro 10 koní, 2 suché sklepy 
a 1 podzemní klenutý sklop; budova byla vystavěna částečně z kamene, částečně ze dřeva.
Za Anny Zuzany Kuehnové, rozené z Meggau, která koupila Červený Hrádek r. 1670, objekt 
vyhořel. Zadlužený statek připadl jednomu z věřitelů, zemskému fyziku Mikuláši Franchimontovi 
z Frankenfeldu, který sídlo po požáru obnovil. Za jeho vnučky Kateřiny Maxmiliány, provdané 
Golčové, se popisuje v r. 1711 Červený Hrádek jako "prastarý, hrubými hradbami zavřený zámek". 
Nové stavení vlevo od věže bylo v přízemí klenuté a obsahovalo mimo jiné 2 jídelny, kapli, 3 poko-
je, kuchyni, 4 sklepy, z toho 2 vytesané ve skále. Nové pokoje byly obložené dřevem, dveře měly 
dubová ostění a pocínované zámky, okna velká tabulová skla. Ještě r. 1714 však stály z dalšího 
křídla pouhé zdi. Také zadní velká věž zřejmě nebyla zcela obnovena a už tehdy se navrhovalo 
zřídit v ní sýpku.
V r. 1732 koupila Červený Hrádek Veronika Radecká z Radče, která jej už za čtyři roky postoupila 
své matce Anně Marii, ovdovělé Bzenské z Prorubě. 
Časté střídání majitelů pokračovalo až do r. 1788, kdy  prodal Karel z Ebenu statek poručníkům 
nezletilého Františka Josefa z Lobkowicz. Tehdy se stal Červený Hrádek součástí nově vytvoře-
ného dominia Kosova Hora; objekt sám sloužil ubytování knížecích úředníků. Teprve když r. 1837 
koupil panství František Mladota ze Solopysk, stal se sídlem vrchnosti Červený Hrádek.
V r. 1844 za bratrů Františka a Vojtěcha Mladotů došlo k přestavbě zámku, která měla podle do-
bových představ vrátit Hrádku tvář středověkého rytířského sídla. Hlavním vnějším znakem této 
přestavby bylo ozdobení stavby hojným "gotickým" cimbuřím. 
Konečný zásah do stavebního vývoje Červeného Hrádku za Mladotů provedl architekt Jan Kotěra 
(vlastně ještě jako student) v l. 1894 - 1896 (zpočátku jako asistent stavitele Josefa Freyna z Pra-
hy, od r. 1895 podle vlastních návrhů). Šlo o přestavbu jižního křídla a velké zadní věže. J. Kotěra 
provedl rovněž některé úpravy ineriérů, kde v detailech použil secesních prvků.
V majetku Mladotů zůstal Červený Hrádek až do r. 1948, kdy byl převzat státem. Sloužil pak řadu 
let různým účelům, až byl posléze věnován potřebám dvou kulturních institucí: sedlčanského 
vlastivědného muzea a Okresního archívu v Příbrami. 
Po revoluci v roce 1989 byl zámek v restituci vrácen rodu Mladotů. 

Solopysky

První písemná zmínka o Solopyscích pochází z roku 1228. Vesnice byla vystavěna na místě, kde 
dříve stávala obec Leblovice, která zanikla při husitských válkách. Do roku 1918 spadala osada 
pod obec Dublovice.

 Kaple Proměnění páně Boží muka Tvrz, špýchar v Solopyskách
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Zámek Třebnice

Barokní zámek Třebnice se nachází ve stejno-
jmenné vsi 6 km západně od Sedlčan. Koncem 
16. stol. patřila ves Jakubu Krčínovi z Jelčan, 
od pol. 17. stol. v majetku Radeckých z Radče, 
za nichž po r. 1760 vystavěn zámek. R. 1766 se 
tu narodil pozdější rakouský polní maršálek Jan 
Václav Radecký z Radče. Po pol. 19. stol. zámek 
přestavěn. Za minulého režimu v něm byla zří-
zena zemědělská škola. Stavba není veřejnosti 
přístupná.

Ústupenice

Doklady o ústupenické tvrzi jsou poněkud skou-
pé. Ústupenice jsou poprvé uváděny roku 1318, 
ve spojitosti se třemi syny ústupenického vladyky 
Jana. Tvrz je výslovně zmiňována v roce 1410, kdy 
ji koupil Přech z Olbramovic. Naposledy se o ní 
zmínka objevuje kolem roku 1450, kdy byly Ústu-
penice připojeny k panství Vysoký Chlumec a tvrz 
zpustla. Ves Ústupenice zanikla po roce 1611.
Tvrziště ústupenické tvrze leží dnes na soukro-
mém pozemku a je nepřístupné. Zachoval se 
výrazný centrální pahorek, obklopený mělkým po-

zůstatkem příkopu na severní a východní straně. Archeologický průzkum objevil základy a fragmen-
ty zdiva jednoduché obdélné budovy. Uvnitř pahorku je uváděna zachovalá místnost (snad suterén 
či sklep), není však jisté, zda se jedná o součást původní stavby či o druhotně využité zdivo.

Solenice 49°37'7"N  14°11'39"E

Pamětihodnosti:
Líšnice - Hradiště

Místní části: 
Větrov, Dolní Líšnice

Obec Solenice nese své jméno od rodu Solínků, 
kteří zde žili do 17. století. Kdysi neznámá vesnič-
ka v chudém Středním Povltaví, zmiňovaná už roku 
1142, patřila původně Sedleckému klášteru u Kutné 
Hory.S výstavbou Orlické přehrady se začala pře-
pisovat historie obce. Přemostění Vltavy prakticky 
otevřelo cestu do světa. Samotná stavba dala obživu 
lidem z širokého okolí. Současně s přehradou vyrost-
lo i nové sídliště venkovského typu, kde našli domov 
i práci nejen lidé ze zatopených vesnic, ale i kvalifi ko-
vaní specialisté odjinud. 

Dolní Líšnice
 
Návrší Hradiště je na vrcholu v nadm. výšce 
518 m, při ústí Líšnického potoka do Vltavy. 
V současnosti téměř zcela zničené hradiště bylo 
dvojdílné, obehnané kamennými valy. Vnitřní 
část se rozkládala kolem vrcholu, níže položené 
předhradí přiléhalo z jižní strany. Nepatrné části 
valů jsou zachovány jen na severní a jižní straně 
areálu hradiště. Lokalita nebyla dosud zkoumá-
na - podle dvou nejasných zlomků keramiky lze 
uvažovat o datování do období knovízské kultu-
ry mladší doby bronzové.

Svatý Jan 49°38’13’’N    14°18’43’’E

Pamětihodnosti:
Kostel sv. Jana Nepomuckého - NPÚ
Výklenková kaplička U jedle - NPÚ
Bražná – Usedlost čp. 10 - NPÚ
Bražná – Sýpka čp. 6 - NPÚ
Drážkov – Boží muka - NPÚ
Drážkov – Rolnická usedlost čp. 10 - NPÚ
Drážkov – Židovský hřbitov - NPÚ
Skrýšov – Zámek čp. 1 - NPÚ
Skrýšov – Boží muka - NPÚ

Místní části: 
Bražná, Brzina, Drážkov, Hojšín, Hrachov, Řadovy, Skrýšov

Svatý Jan, původně nazývaný Svatý Jan nad Skrýšovem, pa-
tří k nejmladším osadám na Sedlčansku. V roce 1705 dal ma-
jitel Skrýšova, Ignác Mladota ze Solopysk, postavit kapličku 

Čtrnácti sv. Pomocníků a sv. Jana Nepomuckého v místech zázračné studánky. V druhé polovině 
18. století nechal Norbert Kfelíř ze Zakšova na jejím místě vybudovat prostorný barokní kostel. 
Obec Svatý Jan má osm místních částí se sídlem v Drážkově.

 

 Sv. Jan – Kaplička U Jedle Bražná – usedlost se sýpkou čp. 6 Bražná – usedlost čp. 10
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Bražná

Osada Bražná se počítá k nejstarším osadám na Sedlčansku. Její jméno označuje místo, na kte-
rém doudlebští strážci vařili jakési pivo, zvané „braga“. Ve staré literatuře bývá osada pojmeno-
vána Brazen.

V 1. polovině 14. století je připomínána jako majetek Elišky Přemyslovny, manželky krále Jana 
Lucemburského. Když Eliška postoupila Krásnou Horu, kde byly zlaté doly, havířům a měšťanům 
krásnohorským, dala jim také Bražnou. 
Od roku 1576 patřily Krásná Hora i Bražná k Vysokému Chlumci až do zrušení roboty.Protože se 
ve všech dokumentech hovoří jen o dvoře, zdá se, že na místě dnešní vesnice stál velký dvůr, 
k němuž patřila pole, ale i lesy a louky, býval tu ovčín i pivovar. Dvůr zanikl patrně ve 2. polovině 
18. století, kdy se chlumecké panství vlivem špatného hospodaření zadlužilo a některé dvory byly 
rozprodány. Tak vznikla ves s menšími i většími hospodářstvími. 

 Drážkov – rolnická usedlost čp. 10 Drážkov – Boží muka            

Drážkov

Obec leží na levém břehu potoka Brziny. První písemná zmínka o vsi Drážkov je již z roku 1257. 
Podle lidové pověsti stávala původní osada na kopci severně od Drážkova, který se jmenuje Ka-
menná hora nebo Šibený či Šiberný. Název připomíná, že tu stála šibenice. Za husitských válek 
byla tato osada vypálena a rozbořena, obyvatelé odešli blíže k potoku a tam postavili ves novou. 
Dodnes se místu, kde byla původní osada, říká „Starý Drážkov“. Kromě tohoto názvu ještě připo-
míná zaniklou osadu studánka se starým kamenným roubením.
Z historických dokladů je zřejmé, že Drážkov patřil v 15. století rytíři Stiborovi, řečenému Švábovi 
z Beztuhova. Ten dal Drážkov v roce 1454 do zástavy Prokopovi ze Soběšína. 
V roce 1680 řádil téměř v celých Čechách mor a Drážkov tehdy skoro vymřel. Tehdejší majitel 
skrýšovského statku, rytíř Šanovec ze Šanova, ves znovu osídlil. Na opuštěné statky přestěhoval 
8 sedláků z Jedle. Dvůr Jedle býval rytířským statkem, při něm stávala ve 14. století tvrz, obe-
hnaná příkopy a valy. Na tvrzi hospodařil v 1. polovině 14. století rytíř Hynek z Jedle. V neznámé 
době se Jedle dostala ke Skrýšovu a přestala být samostatným statkem. Zaniklou ves Jedli dnes 
připomínají staré názvy tří rybníčků Berka, Krajský a Holub a louky „Pod Holubem“ po statcích 
sedláků Berky, Krajského a Holuba.
O Jedli se udržela pověst o zlé paní z Jedle. Tajně prý přesazovala sedlákům mezníky v polích 
a tak nepoctivě zvětšovala svůj majetek. Měla dva divoké psy, kteří leckdy zle potrhali ubožáky, 
kteří přicházeli do dvora s prosbou. Jednou přišel na Jedli shrbený a bělovlasý stařeček a prosil 
o almužnu. Paní jej podle svého zvyku dala vyštvat psy. Ale tito se prý najednou obrátili, vrhli se 
na svou velitelku a roztrhali ji. Žebrák zachytil do dlaně trochu její krve a namaloval na dvorském 
štítě obraz zlé paní se dvěma psy. Dlouhá léta připomínal tento krvavý obraz zlou paní z Jedle 
a nedal se zabílit. Vápno prý vždy opadlo a obraz se znovu objevil.

V Drážkově žilo více židovských rodin, které si v roce 1713 vymohly na skrýšovské vrchnosti 
pozemek pro synagogu. Byla postavena na východní straně vsi. Kromě toho zde bývala židovská 
škola a vinopalna. Židovských občanů bylo v Drážkově v roce 1843 celkem 40, ale v roce 1930 
již jen 2.
Drážkov postihl v roce 1818 velký požár. Do základů vyhořelo 6 chalup, 3 statky a 2 stodoly. Ze 
zachovalých starších stavení vyniká svojí výškou Váchův špejchar, jedna z nejhodnotnějších pa-
mátek vesnické zástavby ve středních Čechách, čtyřpodlažní budova vznikla přestavbou pozdně 
gotické tvrze v období druhé poloviny 17. století (1680). Ve špejcharu je nyní expozice zaměřená 
na život lidí ve Středním Povltaví. 

Židovský hřbitov u Drážkova

Velmi rozsáhlý a poměrně dobře zachovalý lesní židovský hřbitov se nachází nezvykle daleko 
od obce. Je vzdálen více než 2 km na jihozápad, na okraji lesa na zalesněném hřbetu proti vrchu 
Radobylka. 
Cenný hřbitov byl založen někdy v 17. století, snad roku 1680. Několikrát byl rozšiřován, naposle-
dy ve 2. polovině 19. století. Dochovalo se zde cca 300 náhrobků barokního a klasicistního typu, 
z roku 1681. Pohřbívalo se zde do poloviny 30. let 20. století, poslední zaznamenaný pohřeb 
proběhl roku 1936. V klenuté márnici se zachoval kamenný stůl k rituálnímu omývání zemřelých. 
Hřbitov byl zrekonstruován v letech 1990 – 1992.

 

 Skrýšov – zámek čp. 1 Skrýšov – Boží muka za vsí

Skrýšov

Je rozložen v údolí pod Svatým Janem, asi 1 km severozápadně od Jedle. První písemná zmínka 
o vsi pochází z roku 1219. Osada dostala jméno od zakladatele Skryše (Skryšův dvůr, staročesky 
Skryšuov). Původně zde byl pouze statek, který ve 2. polovině 16. století patřil Jindřichovi Sádlovi 
z Vražného. Od něho koupil Skrýšov v roce 1592 Jakub Krčín z Jelčan na Sedlčanech a Křepe-
nicích, ale nezdržoval se zde. V roce 1614 získal statek Zdeněk Malovec z Chýnova a Vimper-
ka. V té době zde zřejmě byla postavena tvrz. V první polovině 18. století byla tvrz přestavěna 
na zámek, který se dostal roku 1805 do majetku Lobkowiczů na Chlumci. Když byla v letech 
1923 – 1926 prováděna pozemková reforma, byl skrýšovský velkostatek rozparcelován na díly 
a rozdělen mezi chudší zemědělce
Zámek je jednopatrová, barokní budova. Zajímavý je vchod. Nad obloukovitým a bohatou římskou 
zdobeným klenutím je pěkná kartuše s dvojím znakem uprostřed. Svršek kartuše je zakryt mušlí 
a její obě strany jsou ozdobeny rohy hojnosti, naplněnými stylizovanými lupeny. Nad kartuší je 
okno a nad ním ozdobně zprohýbaná římsa.
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Štětkovice 49°40’20’’N  14°30’23’’E

Pamětihodnosti:
Zámek čp. 1 - NPÚ
Sochy sv. J. Nepomuckého a sv. Ant. Paduánského 
u rybníka - NPÚ

Místní části: 
Bořená Lhota, Chrastava, Sedlečko

Štětkovice leží v zemědělské oblasti a proto většina 
obyvatel nacházela obživu především v zemědělství. 
Dalším zdrojem zaměstnanosti byla těžba a zpracová-

ní kamene v místních a okolních lomech. Kvalitní žula bývala vyhledávaným stavebním materiá-
lem a pro dobrou leštitelnost i dekorativním prvkem. 

Štětkovice patřily do 16. století rytířům z Maršovic. Od roku 1554 obec vlastnil Jan z Říčan a ten 
ji připojil ke Kosově Hoře. Roku 1881 koupil Štětkovice Leopold Polák, který se zasloužil o vznik 
vlakového nádraží a založil také místní lihovar.
Za druhé světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její oby-
vatelé se museli 1. dubna 1944 vystěhovat.

Štětkovice se mohou pochlubit vlastním zámkem. Kdysi zde stávala tvrz, která bývala podle stře-
dověkého způsobu chráněna příkopy, náspy a rybníky. Tvrz byla v polovině 18. století přestavěna 
na jednopatrový zámek, nad jehož podjezdem bývala domácí kaple. K zámku přiléhal lihovar, kte-
rý je v současné době již zbourán. Stranou proti zámku je za rybníkem budova starého špejcharu. 

Ozdobou obce jsou dvě barokní, z pískovce tesané sochy, 
původně stojící na hrázi návesního rybníka. Později byly 
přemístěny blíže ke kapličce. První znázorňuje Jana Nepo-
muckého, druhá sv. Antonína Paduánského. Sochy vytesal 
neznámý mistr v 1. polovině 18. století. Obě sochy spočí-
vají na barokních žulových podstavcích. 
Mešní kaple byla postavena v roce 1931. Uvnitř je oltář 
s obrazem sv. Antonína. Poblíž kaple je žulová zvonička. 
Na dolní části čtyřbokého hranolu má letopočet 1868, upro-
střed obrázek sv. Floriána a v horní části visí zvonek.

Vysoký Chlumec 49°37'04"N  14°23'20"E

Pamětihodnosti:
Hrad - NPÚ
Bývalá správní budova panství čp. 
14 - NPÚ
Socha sv. Jana Nepomuckého při 
čp. 1 - NPÚ
Boží muka – NPÚ

Skanzen - Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
Pořešice – Tvrz čp. 2 – NPÚ
Pořešice – Zvonice – NPÚ
Bláhova Lhota - Areál vodního mlýna – NPÚ
Poušť sv. Marka - Hájovna

Místní části: 
Bláhova Lhota, Hrabří, Hradce, Jezvina, Pořešice, Vápenice

Obec se dříve jmenovala pouze Chlumec. Současný název obce pochází teprve z poloviny 
19. století, kdy se dosavadní Chlumec odlišil od svých jmenovců přídomkem Vysoký. Dominantou 
obce i celého okolí je hrad ze 13. století, vystavěný na strmém vrchu (532 m n. m.), později rene-
sančně upravený. Od roku 1474 byl majetkem Lobkowiczů.

Nejstarší datovaná zpráva je z roku 1235, kdy se „z Chlumce“ psal jistý Mrakota. Z roku 1250 pak 
pochází zmínka o dalším osadníkovi Vintíři. Lze tedy předpokládat, že v jejich době zde mohlo 
stát menší panské obydlí. 
Hradní sídlo nejspíše vystavěl až ve druhé polovině 14. století Purkart Strnad z Janovic. Existenci 
této stavby máme prvně podloženou v roce 1382. Pod hradem vznikly dvě osady, jedna nazvaná 
Chlumec, druhá pak Víska. Chlumec býval už před třicetiletou válkou označován jako městečko 
nebo městys. V soupisu z roku 1617 se uvádí pouze “městečko pod zámkem”. Historie obce 
byla úzce spjata a do 1. poloviny 19. století v podstatě tvořena historií chlumeckého hradu. Život 
poddaných se odvíjel podle toho, komu hrad právě patřil. Příchod Lobkowiczů na Chlumec v roce 
1474 se stal důležitým mezníkem, ovlivňujícím dějiny hradu i celého panství na celá staletí.
Jedním z nejdůležitějších odvětví pro vrchnostenské hospodářství byla v tehdejší době země-
dělská výroba na poplužních dvorech. Většina obyvatel chlumeckého panství se tedy zabývala 
zemědělstvím a k tomu příslušnými řemesly. Panství mělo dva pivovary, čtyři ovčíny, šest mlýnů, 
cihelnu, pilu, 54 rybníků a 829 usedlostí.
Přestože se veškerá bojiště třicetileté války /1618 - 1648/ nalézala daleko od chlumeckého kraje, 
nebyli místní lidé ušetřeni válečných útrap. Armády tu přešly několikrát a vždy za sebou zanecha-
ly velkou zkázu. Vojáci vypalovali stavení i celé vesnice, zabili mnoho obyvatel a nadělali škody 
na majetku i hospodářském zvířectvu.
Chlumecké panství vzkvétalo nebo upadalo v závislosti na schopnostech a zájmech jeho ma-
jitelů. Jedním z nich se stal v roce 1739 Ferdinand Filip z Lobkowicz. Ten žil v cizině, o svůj 
majetek se nestaral a dal tak příležitost knížecím správcům k hospodaření ve svůj prospěch. 
V té době pod chlumeckou správu podléhaly i Sedlčany. Napětí mezi bezohlednými úředníky 
a poddanými přerostlo v selské bouře. Musela zasáhnout rakouská vláda, která ustanovila ad-
ministrátorem všech panství za neschopného Ferdinanda jeho synovce Augusta. S chlumecký-
mi poddanými bylo za Augusta nakládáno mnohem lidštěji a spravedlivěji. Levně si mohli prona-
jmout pozemky poplužních dvorů, tím se zlepšila jejich životní situace, obyvatelstva přibývalo, 
vesnice se rozšiřovaly. 
Významnou událostí pro panstvo i poddané se stalo zrušení roboty v roce 1848. Na Chlumci zů-
stalo jen ředitelství velkostatku s úřednictvem. Nově vzniklé politické a soudní úřady byly zřízeny 
v Sedlčanech. Chlumec tak přišel o veškerou moc a dřívější slávu. Dosavadní název obce byl 
změněn na Vysoký Chlumec, aby byla osada odlišena od jiných Chlumců.
 V období protektorátu zabavili lobkowiczký majetek němečtí nacisté, po druhé světové válce 
došlo k jeho částečnému navrácení, ale v roce 1948 byl veškerý majetek opět vyvlastněn. 
Poválečná historie Vysokého Chlumce se začala psát již v posledních dnech války, plných oče-
kávání, ale i obav před ustupujícími zbytky německých vojsk. Po osvobození se do obce začali 
vracet lidé, kteří byli za války ze svých domovů násilně vyhnáni. Počátkem roku 1948 byla pro-
vedena pozemková reforma zdejšího velkostatku. V důsledku znárodnění a zestátnění byl vyso-
kochlumecký hrad převeden do péče státu, pivovar byl zestátněn a místo bývalé lesní správy bylo 
zřízeno ředitelství státních lesů. 

Hrad Vysoký Chlumec

Podle lidové pověsti zvolily místo pro hradní stavení samy pekelné mocnosti. Práce na velkole-
pém díle byla započata původně na Skuhrovském vrchu, avšak čerti odtud každou noc neúnavně 
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odnášeli na nynější místo vše, co dělníci přes den vystavěli. S těžkými břemeny démoni odpo-
čívali na Drahách u Počepic. Na tuto skutečnost poukazovalo lidové označení “Čertovo sedlo”. 
Stavitelé pekelníkům dlouho vzdorovat nevydrželi a podřídili se jejich vůli. Hrad tedy vyrostl 
na vrchu Chlumci. 

Původní chlumecký hrad se od své současné podoby lišil. Střecha na hlavní budově byla mno-
hem vyšší a značně špičatá a štíhlé tvary hlásky se opakovaly i na ostatním stavení. Po třicetileté 
válce byly sníženy zdi a krov byl postaven nový, nižší. Tím hrad přišel o svůj starodávný ráz.
Hradní sídlo nejspíše vystavěl v druhé polovině 14. století Purkart Strnad z Janovic, jeden z nej-
oblíbenějších dvořanů krále Václava IV. Později hrad krátce vlastnil Ojíř z Očedělic, od něhož ho 
v roce 1474 koupila Anna Švihovská, vdova po Janu Popelu z Lobkowicz, se svými třemi syny 
Děpoltem, Václavem a Ladislavem. Tak se dostalo chlumecké panství na dlouhá staletí do rukou 
šlechtického rodu Lobkowiczů. 
Za vlády Lobkowiczů se panství úspěšně rozrůstalo. Významnou měrou se o to zasloužil Zde-
něk Vojtěch z Lobkowicz, nejvyšší kancléř království českého. Ten se v roce 1603 oženil s Po-
lyxenou z Pernštejna, vdovou po bohatém a mocném Vilému z Rožmberka, čímž se majetek 
rodu významně rozšířil. 
Chlumecké panství, největší v kraji a jedno z největších v Čechách vůbec, zdědil jediný syn Zdeň-
ka Vojtěcha a Polyxeny - Václav Eusebius. V té době na Vysokém Chlumci sídlili pouze panští 
úředníci, protože rodina Lobkowiczů se zdržovala především v Roudnici nad Labem. Chlumecký 
hrad postupně chátral, avšak i přes bídný stav sem byly v roce 1644 z okolních dvorů převezeny 
mnohé cenné věci, živý inventář a zásoby v naději, že zde budou v bezpečí před císařskými 
a švédskými vojsky. Hradu se však zmocnili po krátkém boji Švédové a co nestačili zkonzumovat, 
to si odvezli nebo alespoň zničili. Na Chlumci a v okolí nadělali obrovské škody.
Mohutná stavba chlumeckého hradu byla udržována jen drobnými a nezbytnými opravami. V té 
době přestávaly hrady plnit svou původní funkci. Pokročilý vývoj bojové techniky už nemohly 
zastavit ani masivní hradby, ani padací mosty, a tak se hrady přestavovaly na pohodlnější obydlí 
- zámky. I pro přestavbu Vysokého Chlumce byly připraveny plány, ale z projektu sešlo, a tak sta-
vitel Antonio Porta stačil vybudovat v roce 1678 pouze západní předhradí s raně barokní branou 
a mostem v místech původního gotického, zčásti zdvihacího mostu.
Jedním z dalších majitelů chlumeckého panství byl Ferdinand Filip z Lobkowicz, který své pan-
ství nikdy nenavštívil a ponechal je v péči úředníků. Jaká to byla péče, o tom svědčí selské 
bouře a zásah rakouské vlády, která ustanovila administrátorem všech panství za neschopného 
Ferdinanda Filipa jeho synovce Augusta. Ten je spravoval vzorně i jménem nezletilého Josefa 
Františka Maxmiliána. 
Ovšem ani Josef František Maxmilián nevěnoval chlumeckého hradu a panství žádnou pozor-
nost. Přesto se do dějin lobkowiczkého rodu zapsal viditelným způsobem. Finančně totiž podpo-
roval hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena, který se díky němu mohl nerušeně a bez 
existenčních starostí věnovat tvorbě. Několik skladeb věnoval svému mecenáši jako projev díků. 
Nejznámější z těchto děl, 3. symfonie Eroica, mělo světovou premiéru v Lobkowiczkém paláci 
ve Vídni roku 1801.
Se vznikem Československa roku 1918 se Lobkowiczové věnovali především práci ve státní sféře 
a v diplomacii. Hrad Vysoký Chlumec zůstal téměř opuštěn, ale majitelé hrad přesto nechávali 
opravovat a udržovat. V období protektorátu zabavili lobkowiczký majetek němečtí nacisté. V roce 
1948 byl vysokochlumecký hrad v důsledku znárodnění a zestátnění převeden do péče státu. 
Restaurační práce byly prováděny postupně od roku 1963 do roku 1973.
V roce 1992 byl hrad vrácen rodu Lobkowiczů. Od roku 1998 se hrad stal rezidencí nového maji-
tele. Je jím Riprand, Graf von und zu Arco-Zinneberg. 

Hrad prošel v předcházejících letech celkovou rekonstrukcí a není veřejnosti přístupný. V podhra-
dí se nalézá známý Lobkowiczký pivovar založený v roce 1466.

 Správní budova panství čp. 14, sídlo OÚ  Socha sv. J. Nepom. naproti OÚ Boží muka

Skanzen - Muzeum vesnických staveb středního Povltaví 

Oblast středního Povltaví je jedinečná v rámci středních Čech 
poměrně značným počtem zachovaných objektů lidového stavi-
telství z 18. až počátku 20. století. Výjimkou nejsou ani památky 
podstatně starší, například kamenné stavební články z pozd-
ního středověku a kamenné brány ze 17. století. Tento region 
je zajímavý typem lidového domu povodí Vltavy a Středočeské 
pahorkatiny s mnohými charakteristickými rysy. 
Vzhledem ke změnám způsobu života na vesnici, dále no-
vým zemědělským postupům výroby i moderním požadavkům 
na bydlení, pozbyla část hodnotných vesnických staveb smy-
sluplného využití. Bez minimální základní údržby jsou tyto ob-

jekty odsouzeny k zániku. Proto vznikla iniciativa odborných pracovníků - etnologů a pracovníků 
památkové péče, jejímž hlavním záměrem byla záchrana hodnotných dokladů lidového stavitel-
ství v oblasti středního Povltaví. Transferem těchto objektů do muzea lidových staveb (skanzenu) 
je možné zachránit značnou část ohrožených unikátních staveb a dokumentovat na nich bohatou 
historii tohoto regionu.

Realizace myšlenky se ujalo v roce 1998 Okresní 
muzeum v Příbrami - Hornické muzeum, které se 
stalo zřizovatelem a investorem regionálního zá-
chranného muzea v přírodě.
V roce 1998 Hornické muzeum Příbram odkoupilo 
od rodiny Lobkowiczů pozemek na katastru obce 
Vysoký Chlumec o rozloze 3 hektary. Následující 
rok započala výstavba Muzea vesnických staveb 
středního Povltaví, pobočky Hornického muzea Pří-
bram. Do tohoto muzejního zařízení jsou přenášeny 
vybrané typy nejohroženějších lidových staveb, kte-
ré by v regionu na svém původním místě zanikly. 

Sběrnou oblast muzea tvoří především bývalý okres Příbram, s hlavním zaměřením na Sedlčansko. 

Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s obcí Vysoký Chlumec každoročně pořádá několik 
kulturních pořadů, například tradiční Masopust, divácky atraktivní Den řemesel, zábavný Folklorní 
den nebo slavnostní křest vlastivědného sborníku Podbrdsko.
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Roubený dům z Arnoštovic u Votic čp. 3 - vlevo stav na původním místě, vpravo po přenesení do skanzenu

Bláhova Lhota

Osada leží z části na březích potoka Svrchnice a skládá se ze dvou částí. U břehu Svrchnice je 
starodávný roubený mlýn a několik chalup, asi 1 km severně nad potokem je druhá část s bý-
valými hospodářskými usedlostmi. Mlýn se dříve jmenoval podle dávného majitele „U Křížků“.  
Na zahradě prý pálil jezuitský kněz páter Koniáš v roce 1740 kacířské knihy, které sebral po okolí.
Pohádkový mlýn v Bláhově Lhotě patří k nejstarším a nejlépe dochovaným památkám svého 
druhu u nás. Pochází z konce středověku - letopočet na jednom z jeho portálků jej datuje do roku 
1507. K jeho pestré historii se váže řada pověstí a zajímavostí, ovšem za zmínku stojí i poměrně 
nová kapitola z jeho života. Mlýn totiž rekreačně obýval jeden z našich nejlepších fi lmových sce-
náristů Miloš Macourek. 

 Bláhova Lhota – areál mlýna Pořešice – zvonice Pořešice – portál tvrze

Pořešice

Pořešice jsou v písemných pramenech připomínány listinou z 13. století, ale s odkazem na rok 
1012. Od 15. století byly Pořešice spojeny s Vysokým Chlumcem. 

V Pořešicích je možné v čp. 2 objevit zbytek portálu z bývalé tvrze ležící jen tak a zbytky zdí znač-
ně poškozené vestavbou garážového stání. 

Poušť sv. Marka

Poušť sv. Marka má v označení místního lidového význa-
mu stejný charakter, jako "Na poušti nebo V Marcích". 
V místech obce Marky nechal tehdejší majitel vysoko-
-chlumeckého panství Ladislav II. st. Popel z Lobkowicz 
založit kostel. Ten byl vysvěcen na den sv. Marka roku 
1549. Kostelík byl velmi skromný, střecha byla pokryta 
šindelem, podlaha dlážděna cihlami. Presbytář byl pětibo-
ký s oltářem sv. Marka. Kostelík se stal poutním, ke mším 

pod širým nebem sloužila kamenná kazatelna poblíž kostela. Obec zanikla za třicetileté války, 
kostelík však zůstal a v 18. století byl opakovaně opravován. Vedle kostelíka byla vybudována 
poustevna, ve které žil poustevník – správce areálu. Roku 1786 byl za josefi nských reforem 
kostel zrušen, odsvěcen a vybavení bylo rozprodáno. Poté byl adaptován na myslivnu, která 
byla postupně modernizována. 
Dnes je myslivna opuštěna, budova je volně přístupná, vyrabovaná a chátrá. Její původní účel 
připomíná náznak presbytáře, kamenná kazatelna zazděná do zdi vedlejší budovy a věžička.

GPS souřadnice zmiňovaných památek – řazeno dle obsahu
                      .                                                                                                                      
● Dolní Hbity – 49° 39’22’’N, 14°10’28’’E
 Kostel sv. Jana Křtitele – 49°39'24.017"N, 14°10'10.721"E
 Hřbitov – pouze některé náhrobky – 49°39'24.017"N, 

14°10'10.721"E

● Dublovice – 49 40’12’’N, 14°21’17’’E
 Kostel Nejsvětější Trojice – 49°40'6.015"N, 14°21'30.888"E
 Smírčí kamenný kříž – 49°40'7.004"N, 14°21'54.623"E
 Rolnická usedlost čp. 15 – 49°40'19.446"N, 14°21'38.47"E
 Boží muka – 49°40'19.446"N, 14°21'38.47"E

● Jesenice – 49°36’45’’N, 14°29’17’’E
 Kostel Nejsvětější Trojice – 49°36'29.778"N, 14°28'43.551"E
 Výklenková kaple – pouze socha sv. J.  Nepomuc. – 

49°36'24.356"N, 14°28'35.001"E
 Kamenný most – 49°36'22.23"N, 14°28'33.916"E
 Křížová cesta – Loc: 49°36'39.082"N, 14°28'45.869"E   

Zadní boudy – Hrad Zvěřinec – 49°35'3.4"N, 14°28'4.18"E

● Kamýk nad Vltavou – 49°38’23’’N, 14°14’57’’E
   Zřícenina hradu Vrškamýk – 49°38'24.368"N, 14°14'17.53"E
 Kostel Narození Panny Marie – 49°38'24.712"N, 

14°15'7.797"E
   Venkovská usedlost čp.2 – 49°39'42.045"N, 14°15'1.462"E
   Vodní dílo Kamýk – 49°37'59.886"N, 14°14'47.002"E
   Most přes Vltavu – 49°38'21.575"N, 14°15'18.404"E

● Klučenice – 49°33'42"N, 14°11'51"E
 Kostel sv. J. Křtitele a sv. Ant. Poustevníka – 

49°33'12.414"N, 14°12'44.281"E
 Voltýřov – Hradiště „Žíkovec“ – 49°32'3.416"N, 

14°10'44.339"E

● Kňovice – 49°41’21’’N, 14°24’9’’E
 Zámek s kaplí – 49°41'18.92"N, 14°23'57.94"E

● Kosova Hora – 49°39'21"N, 14°28'28"E
 Kostel sv. Bartoloměje – 49°39'16.469"N, 14°28'25.621"E

 Fara čp. 23 – 49°39'16.469"N, 14°28'25.621"E
 Kaple sv. Michala Archanděla – 49°39'28.816"N, 

14°28'15.852"E
 Zámek – 49°39'13.659"N, 14°28'23.621"E
   Kašna se sochou sv. J. Nepomuc. – 49°39'13.659"N, 

14°28'23.621"E
 Židovský hřbitov – 49°39'2.888"N, 14°28'21.394"E
 Synagoga čp. 131 – 49°39'16.616"N, 14°28'14.089"E
 Židovský dům rodinný čp. 127 – 49°39'16.616"N, 

14°28'14.089"E
 Lovčice – Tvrz čp 1, 17 – 49°37'38.559"N, 14°30'25.51"E
 Vysoká u Kos. Hory – Zvonička na návsi u čp. 3 – 

49°38'29.443"N, 14°30'14.196"E

● Krásná Hora nad Vltavou – 49°36’22’’N, 14°16’17’’E
 Kostel sv. Mikuláše – 49°36'15.124"N, 14°16'29.463"E
 Kamenný korec – 49°36'15.442"N, 14°16'35.076"E
 Mariánský sloup – 49°36'15.442"N, 14°16'35.076"E
 Sýpka čp. 45 – 49°36'59.067"N, 14°15'18.391"E
 Památník padlým – 49°36'16.193"N, 14°16'29.547"E
 Památník letců – 49°36'16.193"N, 14°16'29.547"E     
 Krašovice – Kaple – 49°35'3.612"N, 14°18'9.958"E
 Krašovice – Výklenková kaplička – 49°35'21.545"N, 

14°17'47.463"E
 Krašovice – Chalupa čp. 14 – 49°34'58.34"N, 14°18'10.88"E

● Křepenice – 49°42'10.42"N, 14°20'51.22"E
 Tvrz Jakuba Krčína z Jelčan čp. 4 a 58 – 49°42'5.844"N, 

14°20'56.81"E

● Milešov – 49°35’35’’N, 14°13’0’’E
 Přední Chlum – areál usedlosti čp. 15. – 49°36'40.951"N, 

14°11'29.238"E

● Nalžovice – 49°41’40’’N, 14°22’19’’E  
 Zámek Nalžovice – 49°41'49.624"N, 14°22'13.516"E
 Chlum – Kostel sv. Václava– 49°41'54.484"N, 

14°22'47.063"E
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 Chlum – Fara čp. 3 – 49°41'54.484"N, 14°22'47.063"E
 Chlum – Boží muka u Chlumu – 49°41'46.469"N, 

14°22'53.031"E
 Nalžovické Podhájí – Hradiště „Na Hradě“ – 

49°43'11.555"N, 14°20'41.498"E
 Nalžovické Podhájí – Tvrziště „Velké kolo“ – 

49°43'5.724"N, 14°20'41.177"E
 Nalžovické Podhájí – Tvrziště „Malé kolo“ – 

49°42'57.686"N, 14°20'16.915"E

● Nedrahovice – 49°36’0’’N, 14°27’15’’E
  Bor–Úklid – Boží muka – 49°36'49.403"N, 14°26'25.35"E
 Kamenice – Rolnická usedlost čp. 3 – 49°36'18.153"N, 

14°26'21.398"E

● Nechvalice – 49°34’40’’N, 14°23’36’’E
 Kostel sv. Mikuláše – 49°34'36.082"N, 14°23'47.463"E
 Bratříkovice – Mobiliář kaple – 49°33'32.55"N, 

14°23'41.315"E
 Libčice – Rolnická usedlost čp. 9 – 49°34'21.765"N, 

14°24'9.91"E

● Osečany – 49° 41’ 58’’N, 14° 26’ 22’’E
 Zámek s kaplí sv. Anny – 49°41'49.871"N, 14°26'6.726"E

● Petrovice – 49° 33’ 20’’N, 14° 20’ 5’’E
 Kostel sv. Petra a Pavla – 49°33'14.772"N, 14°20'18.556"E
 Jezuitská rezidence čp. 58 – 49°33'15.22"N, 

14°20'17.505"E
 Kaple – 49°33'25.76"N, 14°20'3.35"E
 Socha sv. Václava – 49°33'13.576"N, 14°20'18.796"E
 Zámek – 49°33'16.775"N, 14°20'17.733"E
 Venkovská chalupa čp. 47 – 49°33'16.803"N, 

14°20'25.472"E
 Viklan Husova kazatelna – přír. památka v k. ú. obce – 

49°33'4.106"N, 14°20'44.855"E
 Vrškámen – přír. památka v k. ú. obce – 49°33'11.167"N, 

14°20'56.507"E
 Brod – Usedlost s vodním mlýnem – 49°33'24.82"N, 

14°23'44.496"E
 Kuníček – Morová kaple – 49°33'44.241"N, 14°19'9.048"E
 Kojetín – Rolnická usedlost čp. 4 – 49°32'36.443"N, 

14°20'40.573"E
 Kojetín – Výklenková kaple – 49°32'36.443"N, 

14°20'40.573"E
 Obděnice – Kostel Nanebevzetí Panny Marie – 

49°33'3.593"N, 14°22'28.111"E
 Obděnice – Tvrz čp. 25 a 26 – 49°33'6.526"N, 

14°22'28.721"E
 Týnčany – Kaple sv. J. Nepomuckého – 49°34'38.465"N, 

14°19'42.517"E
 Týnčany – Boží muka – 49°34'17.74"N, 14°19'42.403"E

● Počepice – 49°35'46"N, 14°22'59"E
 Kostel sv. J. Křtitele – 49°35'47.832"N, 14°22'46.399"E
 Fara čp. 29 – 49°35'45.681"N, 14°22'55.904"E
 Sochy na můstku – 49°36'25.469"N, 14°23'3.573"E

● Prosenická Lhota – 49°41’11’’N, 14°29’14’’E
 Zvonička – 49°41'22.299"N, 14°29'0.091"E
 Klimětice – Boží muka – 49°41'4.191"N, 14°30'35.305"E
 Suchdol – Areál zámku – 49°42'2.312"N, 14°29'49.415"E
 Suchdol – Kaple sv. J. Nepomuckého – 49°42'2.501"N, 

14°30'3.117"E
 Suchdol – Kaplička – 49°41'57.067"N, 14°29'45.762"E

● Příčovy – 49°40'32"N, 14°23'34"E
 Zámeček s kaplí sv. Vojtěcha – 49°40'19.152"N, 

14°23'20.008"E
 Zřícenina větrného mlýna – 49°40'32.181"N, 14°22'54.796"E
 Špýchar – 49°40'19.795"N, 14°23'23.692"E

● Radíč – 49°42’56’’N, 14°24’53’’E
 Zámek – 49°42'52.542"N, 14°24'51.343"E
 Hrad Kozí Hřbet – 49°43'26.781"N, 14°25'44.187"E
 Hrazany – Hrad Ostromeč, zřícenina – 49°44'40.344"N, 

14°24'17.865"E
 Hrazany – Oppidum – 49°44'12.798"N, 14°24'19.926"E

● Sedlčany – 49°39'30"N, 14°25'32"E
 Zámek Červený Hrádek – 49°39'31.83"N, 14°27'11.71"E
 Kostel sv. Martina – 49°39'24.711"N, 14°25'30.923"E
 Děkanství čp. 44 – 49°39'24.965"N, 14°25'30.022"E
 Mariánský sloup – 49°39'30.848"N, 14°25'31.05"E
 Kostel Nanebevzetí P. Marie – Církvička – 49°39'47.604"N, 

14°25'24.493"E
 Třebnice – zámek – 49°39'2.132"N, 14°21'43.373"E
 Ústupenice u Doubravic – tvrziště – 49°38'7.107"N, 

14°23'39.086"E
 Solopysky – Tvrz – 49°39'14.303"N, 14°23'4.96"E
 Solopysky – Kaple Proměnění Páně – 49°39'14.509"N, 

14°23'2.663"E
 Solopysky – Boží muka – 49°39'21.491"N, 14°23'20.182"E

● Solenice – 49°37'7"N, 14°11'39"E
 Líšnice – hradiště – 49°36'47.56"N, 14°11'15.947"E

● Svatý Jan – 49°38’13’’N, 14°18’43’’E
 Kostel sv. J. Nepomuckého – 49°38'14.724"N, 14°18'38.106"E
 Výklenková kaplička U jedle – 49°38'25.276"N, 

14°18'23.858"E
 Bražná – Usedlost čp. 10 – 49°37'37.593"N, 

14°17'54.961"E
 Bražná – Sýpka čp. 6 – 49°37'37.716"N, 14°17'51.409"E
 Drážkov – Boží muka – 49°39'2.312"N, 14°17'21.067"E
 Drážkov – Rolnická usedlost čp. 10 – 49°39'2.698"N, 

14°17'8.842"E
 Drážkov – Židovský hřbitov – 49°38'5.901"N, 14°16'8.998"E
 Skrýšov – Zámek čp. 1 – 49°38'46.726"N, 14°18'0.59"E
 Skrýšov – Boží muka – 49°38'59.557"N, 14°17'45.831"E

● Štětkovice – 49°40’20’’N, 14°30’23’’E
 Zámek  čp. 1 – 49°40'19.81"N, 14°30'20.88"E
 Sochy sv. J. Nepomuc. a sv. Ant. Paduán. – 

49°40'19.81"N, 14°30'20.88"E

● Vysoký Chlumec – 49°37'04"N, 14°23'20"E
 Hrad – 49°37'0.812"N, 14°23'30.887"E
 Bývalá správní budova panství čp. 14 – 49°37'2.448"N, 

14°23'18.781"E
 Socha sv. J. Nepomuckého při čp. 1 – 49°37'3.18"N, 

14°23'19.295"E
 Boží muka – 49°37'3.636"N, 14°23'22.953"E
 Skanzen – Muzeum vesnických staveb střed. Povltaví – 

49°37'16.998"N, 14°23'8.481"E
 Pořešice – Tvrz čp. 2 – 49°36'36.666"N, 14°21'0.847"E
 Pořešice – Zvonice – 49°36'38.067"N, 14°21'8.054"E
 Bláhova Lhota – Areál vodního mlýna – 49°36'15.2"N, 

14°20'24.026"E
 Poušť sv. Marka – Hájovna – 49°37'50.3"N, 

14°22'37.952"E




