
OBEC PODMOKY 

Podmoky se nacházejí v severní části Vysočiny, v nadmořské výšce 340 m. Katastrálně zaujímají 969 

ha. První písemná zmínka o vesnici se datuje k roku 1360. Bohaté historie naší obce se velice blízce 

dotkla již doba po bělohorské bitvě, třicetiletá válka a první i druhá světová válka.  

Dominantou naší obce je bezesporu kostel Panny Marie. Postaven byl v roce 1908 a opraven v roce 

1981, na náklady místních obyvatel. Další dominantou obce je zvonička, která byla podle historie 

dřevěná a od roku 1835 zděná, na původním místě vystavena.  

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za zmínku stojí i dvě naleziště zlatonosné rudy, která jsou chráněna a archeologické naleziště Hrádek 

u Podmok, rovněž jako chráněná kulturní památka. 

V obci byly nalezeny i dva vzácné poklady, a to mince zvané ,,braktáče“ které se razily v dobách 

Přemysla Otakara II. a to v letech 1193 – 1278. Další poklad byl nalezen při výkopu základů stodoly 



v roce 1912, u čísla popisného 82. Jsou to mince z doby Václava II. Oba nálezy je možno vidět 

v Muzeu v Čáslavi. 

Z turistického hlediska, je vesnice také velice zajímavá. Středem obce protéká potok zvaný Brslenka – 

dále za obcí směrem k obci Bratčice uváděn v mapách jako říčka Čáslavka. Dále pak obcí vede ,,žlutá“ 

turistická stezka až na Tisou skálu, kde je turistické posezení s možností odpočinku. Tato trasa je 

vhodná i pro rodiny s dětmi, je to slabé 3 km směrem z obce Podmoky na Bratčice. Další nabídka je 

procházka obcí, směrem na obec Kozohlody, případně obec Římovice. Lesem cesta příjemně utíká a 

jde se přes 3 potoky, kolem ,,Děravé skály“, která je dětmi velmi oblíbená pro svoji tajemnost. Ve 

stráních lesa na pravé straně, jsou patrné vyvýšeniny, jsou to pozůstatky I.,II. a III. Hrádku, byly to 

hlídací tvrze, ještě z doby roboty, kdy naše vesnice spadala do panství Žlebské šlechty. Celá tato 

stezka se vine kolem jednoho potoka, který se různě stáčí, že je třeba na cestě do Kozohlod přejít 

tento potok 3x. Asi v polovině výše nabízené stezky je možno dát se více vlevo, projít lesem na obec 

Římovice a z k ,,mastné bábě“, je to část lesa, ke které se váže pověst ,, O čertu a bábě“. Zajímavostí 

obou tras je, že potok, který procházku provází, je zlatonosný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je třeba také podotknout, že obce Podmoky je neprůjezdná, tudíž je velice klidná, nefrekventovaná, 

celá položena do poměrně hlubokého údolí, lemovaná ze tří čtvrtin lesem/čistota 

ovzduší/protékajícím potokem, odtud také plyne název obce z dávných dob ,,Podmokly“ později 

Podmoky. 

V blízkosti vesnice jsou také dva rybníky, které tvoří ,,hranici“ s Golčovým Jeníkovem. Je to rybník 

,,starý“ (přelévač) a rybník ,,nový“. V obou rybnících je možnost koupání v krásném kraji. Do Golčova 

Jeníkova je to 5 km, možnost třemi směry. Autem i pěšími stezkami. Jedna vede kolem ,,nového“ 

rybníka po hrázi s jasanovou alejí, druhá turistická žlutá stezka, kolem ,,starého“ rybníka krásnou alejí 

dubů, která se jmenuje ,,bažantnice“. Na rybnících žijí labutě a kachny. Obě pěší cesty jsou 

zrenovované. 


