
OBEC HEŘMANICE 
 

Obec tvoří místní části Heřmanice a Bučovice, a to od roku 1991, kdy zde byla obnovena 

samospráva. 

Heřmanice leží 1,5 km severovýchodně od Vilémova u Golčova Jeníkova v nadmořské výšce 

353 m. První zmínka o vsi je k roku 1281, kdy ji koupil od pánů z Lichtenburka vilémovský 

benediktinský klášter. Majetkem řeholníků z Vilémova pak byly Heřmanice i ve 14. století. 

Klášterní správa tu navíc měla i příjmy z fary při kostelíku sv. Benedikta, kterou obsazovala 

svými kněžími. Současně ale stávala ve 14. a 15. století ve vsi zemanská tvrz, jejíž majitelé, 

pánové z Heřmanic, si činili nárok na část vesnice. 

I po zániku kláštera v průběhu 1. poloviny 15. století patří Heřmanice  k vilémovskému 

panství. V dalších stoletích za světských držitelů Vilémova byla víska stále majetkem 

vilémovské vrchnosti. V roce 1850 pak vytvořila spolu s Bučovicemi samostatnou obec. 

Zmiňovaná tvrz sice v 15. století zanikla, ale nejspíš už od 16. století tu existoval panský 

dvůr. Zdejší původně gotický kostel byl v 17. a 18. století přestavěn barokně a nově zasvěcen  

sv. Bartoloměji.  Od roku 1961 do roku 1990 byly Heřmanice přičleněny k Vilémovu. 

V současnosti žije ve vsi 52 obyvatel v 19-ti trvale obydlených domech, je tu zastávka 

autobusové linky Habry - Třemošnice a prochází tudy značená cyklostezka regionu 

Podoubraví z Krucemburku do Golčova Jeníkova číslo 5127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinou místní památkou je goticko-barokní kostel sv. Bartoloměje. V současné době je 

opravována střecha, která byla v havarijním stavu.  

Bučovice leží 2,5 km severně od Vilémova v nadmořské výšce 340 m. První písemný záznam 



o vsi je z roku 1318, kdy náležela vilémovskému klášteru. Vlastnictvím řádu byla až do roku 

1421, kdy klášterní areál dobyla husitská vojska. I nadále pak zůstala osada poddána panství 

Vilémov. Od roku 1850 se stala součástí heřmanické obce. Sídlo s 11-ti stálými obyvateli 

nemá žádné turistické zajímavosti, nemá ani autobusové spojení, neboť místní silnice zde 

končí. N druhou stranu je tu i z tohoto důvodu ojediněle klidné a příjemné prostředí. 

 

 

  


