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Pelhøimovsko se rozkládá ve støední části České repub-
liky, v západní (české) části Českomoravské vrchoviny, 
v oblasti mezi tøemi vrchy Køemešník, Svidník a Stražiš-
tě, z nichž nejvyšším bodem je Køemešník (765 m n. m.). 
Základním rysem pùvabné krajiny jsou zaoblené høbety 
a rùzně zahloubená øíční údolí, lákající k turistickým 
výletùm. Za návštěvu určitě stojí právě Køemešník, kde 
byla otevøena naučná stezka. Cílem a smyslem je sezná-
mit co nejširší veøejnost s pøírodními hodnotami Køemeš-
níku, pøiblížit návštěvníky pøírodnímu prostøedí a napl-
nit rekreační funkce pøíměstského lesa. Na úpatí tohoto 
vrchu, vzdáleného 10 km od Pelhøimova, se dolovalo 
støíbro. Ze zatopeného støíbrného dolu vyvěrá pramen 
Støíbrné studánky s velmi chutnou vodou. O něco výše 
je položená tzv. Zázračná studánka s periodickým pra-
menem mírně radioaktivní vody, jíž je pøisuzován léčivý 
účinek. Pramen začíná vyvěrat na pøelomu jara a zimy 
a pøestává téci kolem svátku Nejsvětější Trojice. Na úpatí 
Køemešníku se nachází pøírodní památka Ivaniny – tøi 
čisté lesní rybníčky. Jde o jednu z nejbohatších lokalit 
obojživelníkù na Pelhøimovsku.

Národní pøírodní památkou je Jankovský potok neda-
leko Nového Rychnova. Romantická údolní niva mean-
drujícího potoka je zajímavá svými bøehovými porosty 
a společenstvy luční a rašelinné vegetace. Jankovský 
potok spolu s Kladinským potokem (pøírodní rezervace) 
s okolními druhově pestrými vlhkými loukami pøedsta-
vuje poslední lokalitu perlorodky øíční na Českomorav-
ské vrchovině.

Pøírodní krásy Pelhøimovska se nejlépe poznávají pøi 
pěších výletech či pøi vyjížďkách na kole, proto jsou 
nejzajímavější místa oblasti spojena četnými značenými 
turistickými trasami a dle současného trendu vznikají 
i nové cyklotrasy.

Na své si jistě pøijdou i rybáøi. Na území Pelhøimovska se 
rozkládá øada rybníkù vhodných pro rybaøení. K nejoblí-
benějším vodním plochám pro rybáøe patøí rybník Stráž 
či vodní nádrž Trnávka u Červené Øečice. 
Téměø celá oblast Pelhøimovska je silně zalesněna a v le-
sích je hojnost hub. Houbaøení patøí k oblíbeným činnos-
tem nejen místních obyvatel, ale čím dál častěji i turistù.



Zajímavým místem k navštívení je odloučené pracoviště 
Českého hydrometeorologického ústavu – observatoø 
v Košeticích, která je specializovaným pracovištěm, 
zabezpečujícím účast České republiky v mezinárodních 
programech monitoringu kvality pøírodního prostøedí 
v regionálním měøítku. Hydrometeorologická stanice je 
umístěna v zemědělské krajině mimo souvislé osídlení 
a mimo pøímý dosah zdrojù znečišťování. Observatoø po-
øádá dny otevøených dveøí pøi pøíležitosti Světového dne 
vody a Světového meteorologického dne, kdy odborníci 
vysvětlují funkci jednotlivých měøících pøístrojù a postup 
pøi zaznamenávání údajù.

Pøírodní zajímavostí je Evropské rozvodí Dunaj-Labe, 
které oblastí Pelhøimovska prochází. Železniční zastávka 
Nová Buková, 668 m n. m. leží jakoby zapomenutá v kra-
jině Českomoravské vrchoviny nedaleko Horní Cerekve. 
Ono by totiž na ní nebylo nic zajímavého, kdyby ovšem 
nestála na místě, kde se dešťová voda rozmýšlí, který ve-
letok si vybere pro svou cestu k moøi. Ano, právě støecha 
budovy železniční zastávky je tím místem, jež se mùže 
pyšnit nálepkou Evropské rozvodí.

Na území Pelhøimov-
ska mùžete navštívit 
mnoho míst s obdi-
vuhodnými stromy. 
Nejnavštěvovanějším 
je areál zámeckého 
parku v Kamenici nad 
Lipou. Památná lípa 
v zámecké zahradě 
byla vysazena roku 
1248. V roce 1824 
srazil její košatou ko-
runu blesk. Dodnes 
z lípy pøetrvává tor-
zo kmene se dvěmi 
pøízemními větvemi, 
které je odborně 
ošetøováno. Později byl okolo ní postaven pavlán se zá-
bradlím. Pøízemní větve mají rozpětí 36 metrù a obvod 

S rozmanitostí pøírodních krás se lze seznámit návštěvou 
naučné stezky v pelhøimovských Městských sadech, kte-
rá nenásilně, poutavě a pøirozeně v pøírodním prostøedí 
pøibližuje rùznorodost a hodnotu krásné a zachovalé 
pøírody na Vysočině. Tento městský park byl vytvoøen pro 
obyvatele i návštěvníky a byl osázen velkým množstvím 
druhù døevin.

kmene u země je 6 metrù. Pøi výročí založení města (750 
let) byla v zámecké zahradě vysazena lípa dcera.
Významným stromem je i dub letní v Proseči-Oboøišti. 
Pod nádherným rozložitým stromem čekával novináø 
a básník Karel Havlíček Borovský na svou milou. Strom 
roste u rybníka v zámeckém parku již minimálně 300 let 
a obvod jeho kmene narostl na úctyhodných 623 cm. 
Další památné stromy najdete na okraji obce Červená 
Øečice, v Čížkově, po cestě z Košetic do Buøenic, v Bo-
žejově a Pelhøimově.

Pøírodní rezervace Hrachoviště je dvojice mělkých ryb-
níkù Horní a Støední Hrachoviště s vodními, mokøadními 
a rašelinnými společenstvy. Zajímavé jsou i okolní raše-
linné louky a olšiny. Rezervaci najdete 2 km jihozápadně 
od obce Ústrašín.


