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Rozsochatec 
• Rozsochatec je malá obec v okrese 

Havlíčkův Brod, v kraji Vysočina 

 

 

 

 

• Rozsochatec má 521 obyvatel (r.2010) 

• Obec se nachází v nadmořské výšce 
480m 

 





Historie obce 

• První písemná zmínka o obci pochází z 
roku 1283 

• Rozsochatec tehdy náležel k nedalekému 
hradu Ronovec a později byl spravován  
Dolní Krupou a různými šlechtickými 
pány 

•  V roce 1950 zámek převzal stát a v 
roce 1989 ho vrátil synovi poslední 
majitelky Marie Greifové  
 



Zámek v Rozsochatci 



• Zámek stojí na místě tvrze ze 16. století  

• Nynější fasáda zámku pochází z 19. 

století, kdy byl zámek po požáru 

rozšířen a zrenovován do dnešní podoby 

• Krásný je i zámecký park 

• Dnes je v zámku zřízen  

   penzion 



Další zajímavosti v obci 

• Smírčí kříž u silnice na  

   Havlíčkův Brod 

 

 

• Socha svatého Jana Nepomuckého 



• Zjistěte od svých rodičů nebo prarodičů 

něco zajímavého o vaší obci. 

 

• Znáte nějaké legendy o vaší obci? 

 

• Co se vám na vaší obci nejvíc líbí? Kam 

rádi chodíte a proč? 
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