
SOBOTA 27. 9. 2014 
 
CHVALETICE 
první zmínka o obci z roku 1498. Kostel Nalezení sv. Kříže. Pozdně barokní z doby okolo r. 1750, postavený na 
starších základech, později upravován. 
 
BÍTOV 
vybudovaný počátkem 30.let, namísto původní obce zatopené Vranovskou přehradou. Původní obec město od 
roku 1498. 
 
HRAD BÍTOV 
Založený v 11. stol. jako první z řetězce hradů na jižní hranici přemyslovského státu. V 17. stolení přeměn na raně 
barokní opevněný zámek. V průběhu let 1811 až 1863 byl upraven do konečné převažující podoby novogotické. Je 
znám zejména svou početnou sbírkou zvířat, kolekcí vycpaných psů, největší svého druhu na světě, či unikátní 
zbrojnicí. V hradní kapli dřevořezba Madony s dítětem ze 14. století. 
 
ROZHLEDNA RUMBURAK 
Rozhledna je součástí penzionu, který se nachází na úpatí Velkého kopce (494m) u silnic k hradu Bítov. Celková 
výška rozhledny je 30m, výška vyhlídkové plošiny 26m. 145 schodů. Otevřená od 4.7. 2009. Za dobré viditelnosti 
jsou vidět i Alpy. Jméno Rumburak pochází od krkavce, mazlíčka majitele. Socha krkavce od Michala Olšiaka je 
umístěna u penzionu. 
 
ZBLOVICE 
První zmínka z r. 1349. Poblíž lom na vápenec a mramor. 
 
PALLIARDIHO HRADISKO 
Archeologická lokalita hradiska nacházející se na ostrohu nad údolím Želetavky asi 2 km severozápadně od hradu 
Bítov. V okolí vedou zákruty silnice Dešov -Vysočany. Hradisko bylo osídlené od pozdní doby kamenné přes 
halštatské období až po období slovanské. Přístup na hradiště je chráněn dvěma skalisky, mezi nimiž byly 
vykopány doposud zřetelné příkopy. Hradisko je pojmenováno po svém objeviteli, jihomoravském archeologovi 
Jaroslavu Palliardim. Pod hradiskem leží říčka Želetava s Koberovým mlýnem. 
Uherčice - dominantou obce je renesanční zámek z konce 16. století - národní kulturní památka. Vznikl na místě 
původní gotické tvrze ze sklonku 15. století. Jihovýchodně od zámku byl založen francouzský park (asi ve 20. 
letech 19. století přebudován v přírodně krajinářském duchu), na nějž v jeho severním cípu navazuje anglický park. 
Z různých stavbiček, které dotvářely romantickou atmosféru parku, se dochoval pouze obelisk a umělá hradní 
zřícenina. Z důvodu nevhodného využívání a bezohledného přístupu (státní statek, vojsko), hrozil v 80. letech 
20. stol. zámku zánik. Od roku 1996 zahájena komplexní památková obnova. 
Další pamětihodnosti obce - kaplička u silnice, socha Sv. Markéty, sýpka na návrší ve vesnici, kaplička u sýpky. 
 
STÁLKY 
První písemná zmínka 1312. Kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickým jádrem  Dnešní podoba po barokní 
přestavbě z r. 1631. Naproti kostelu socha Sv. Jana Nepomuckého.  
 
ROTE SEEN 
Jezera vzniklá na místě povrchové těžby hnědého uhlí, která zde probíhala ještě po druhé světové válce. 
 
RIEGERSBURG 
Zámek se zámeckým parkem se dvěma rybníky. Postavený v 16. stol., v 18. stol. přestavěný barokně podle plánů 
J. B. Fischera z Erlachu.Patří k nejkrásnějším zámkům v Rakousku. 
 
ŠAFOV 
Založen kolem r. 1300. Kostel Sv. Bartoloměje - barokní z 1. pol. 18. stol, patrně se starším gotickým jádrem. Za 
obcí židovský hrbitov, vybudovaný r. 1785, s původními náhrobky. 
 
PODMYČE 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1323. Barokní kaple Sv. Markéty na návsi, výklenková kaplička v 
polích. 
 
JUNÁCKÉ ÚDOLÍ 
Původní název Kočičí údolí. Bývalý lesopark s mnoha zajímavostmi, nejvýznamnější - kamenný most. 


