
Ladislav II. Jagelonský udělil Kamberku právo pořádat dva výroční
(1500) a jeden týdenní trh (1512). Tato práva byla panovníky postupně po-
tvrzována i v dalších staletích. V průběhu 16. století se na kamberské tvrzi
vystřídaly vladycké rody Onšovských z Onšova, z Otradovic a z Lukavce. Od
erbu Viléma z Onšova se zřejmě odvozuje znak městečka, zlaté kolo se šesti
loukotěmi na červeném štítě. Anna z Malovic vdova po Adamu z Lukavce
poskytovala na statku útulek Jednotě bratrské, za co byla roku 1604 napo-
menuta císařem Rudolfem II. Kamberk se postupně stal významným hospo-
dářským střediskem této oblasti, ve kterém se prováděly všechny řemeslné
práce. V období před třicetiletou válkou žilo jen v Kamberku kolem 300
obyvatel a jak v Hrajovicích tak v Předbořicích po zhruba 50 obyvatelích.
Roku 1623 byla tvrz a kamberské zboží Jetřichu Adamovi z Lukavce pro
účast na stavovském povstání zkonfiskováno. 

Tvrz a statek jsou prodány jako konfiskát do rukou cizí šlechty. V druhé
polovině 17. století má kamberský velkostatek více než padesát usedlostí 
a dochází k dalšímu rozvoji městečka. Roku 1700  jej kupují hrabata z Küen-
burgu, dostává se tak do trvalejší držby k panství Vožickému a tvrz přestává
být sídlem vrchnosti. Noví majitelé budují v Kamberku ovčinec a v souvis-
losti s těžbou stříbra rudný mlýn s papírnou. V letech 1758–1786 pracuje 
v areálu tvrze tavírna stříbra a laboratoř ke zkoumání stříbrných rud. Ruda
je dovážena z dolů v lokalitách Řemíčov, Řemíčovská Lhotka, Buková 
a Rašovice. Kamberk se tak znovu dostává do souvislosti s dolováním. 

Od roku 1785 je v Kamberku obnovena katolická duchovní správa, bývalá
tvrz přestavěna a slouží jako obydlí lokalisty, později se stává farou. V polo-
vině 19. století již žilo v Kamberku 643 obyvatel. Roku 1870 byla zřízena
pošta, 1878 založen Sbor dobrovolných hasičů a 1883 postavena nová bu-
dova školy. V roce 1949 byl změněn úřední název obce z Kamberk na Zlaté
Hory a na základě referenda byl název opět změněn na Kamberk v roce
1991. Počet obyvatel postupně klesal na současných zhruba 120 v Kamberku
a po 25 v Předbořicích a v Hrajovicích.

OSLAVY SE USKUTEČNÍ DÍKY PŘISPĚNÍ SPONZORŮ:
Agro-Bio-Pro, s. r. o. | Rekreační zařízení Blaník, Smrš�ov | BioFarma Dolejší Mlýn

SDH Kamberk | Cykloservis Dolejší Mlýn | Soukromý zemědělec pan Dobeš
Ekofarma Líza Hrajovice | Soukromý zemědělec pan Sosnovec

CHKO Blaník | Truhlářství Kříženecký | Obec Kamberk | Truhlářství Procházka
Podblanicko Louňovice pod Blaníkem, a. s. | Truhlářství Šváb

Pohostinství Kamberk | Tvrz Kamberk | Pokrývačství Peclinovský

Další informace o historii i současnosti naleznete na webových stránkách 
obce Kamberk www.kamberk.cz a Tvrze Kamberk www.kamberk.eu

MEDIÁLNÍ PARTNER

Program oslav probíhá na těchto místech:

9:00 mše
10:00–11:00 Podblanický sbor
13:00–16:00 vyřezávání soch motorovou pilou 

na venkovním prostranství

Kostel sv. Martina

12:00–17:00 kolotoče a houpačky, soutěž 
družstev Hry bez hranic, každou
celou hodinu šermířské vystoupení

Hřiště

9:00–18:00 tržiště 
(ukázka řemesel Trh Danar, 
skákací stan a střelnice, 
tradiční stánky, občerstvení)

11:15–11:30 zahájení oslav, křest knihy 
o historii Kamberka

11:30–11:45 průvod
14:00 hasičský útok s historickou 

stříkačkou
14:30–17:30 hudební skupina Sebranka
16:00–18:00 setkání rodáků
18:00–18:30 taneční soubor Babinec

Městečko (náměstí obce)

12:00–16:00 prohlídky muzea s průvodcem, 
předvádění historických 
zemědělských strojů

9:00–19:00 výstava fotografií ze života 
obce ve sklepení 
bývalé školy

V neděli 24. 7. od 9:00 pořádá TJ Sokol Kamberk 
na hřišti již tradiční dětský den. Spolu s množstvím her a soutěží 

proběhne vystoupení cvičených psů, dívčí fotbalový zápas 
a z nebe budou padat cukrovinky.

Muzeum venkova – budovy bývalé školy 
a kampeličky

10:00–18:00 prezentace ČSOP Vlašim 
a CHKO Blaník, 
stánek Českého červeného kříže

10:00–23:00 oheň v kamenném kruhu kam-
berské tvrze, posezení, povídání, 
opékání, 
doprovodný program:
lukostřelba, výtvarná dílna, 
žonglování, vyjíž�ky na lo�ce 
po Kamberském rybníku…

18:30–19:00 vyhlášení zahradnické soutěže
22:00 ohňová show v kamenném kruhu

Hráz rybníka a tvrz Kamberk

20:00 taneční zábava,k tanci a poslechu 
hraje skupina Synkopa

Sál a hospoda



Město a tvrz Kamberk leží v místě, kudy již od pravěku procházela tzv. vitorazská
dálková stezka, která vedla z jihu podél řek Lužnice a Blanice a napojovala se na
další evropské dálkové stezky. Prehistorickým střediskem oblasti bylo opevnění na
vrcholu nedaleké hory Velký Blaník, keltské osídlení zde můžeme datovat již do 6.
stol. př. n. l. Pravěká obchodní stezka a bohatství zlatonosných písků při řece Blanici
lákala k osídlení skalnatého svahu obtékaného obloukem řeky již před tisíciletími.
Mezi nejstarší nálezy v okolí patří fragmenty pazourkové industrie a dochovaly se
dodnes patrné stopy po rýžování. Větší množství bronzových nálezů lze připsat Kel-
tům, patří mezi ně i pozůstatky metalurgie bronzu ukazující na stálejší a významnější
osídlení. 

K opětné kolonizaci povodí řeky Blanice dochází postupně po založení ženského
premonstrátského kláštera v místě dnešních Louňovic pod Blaníkem roku 1149. Ke ko-
lonizaci jsou pozváni obyvatelé z přelidněných německých oblastí. V písčitých naplave-
ninách Blanice a v okolních kopcích jsou opět nalezena bohatá ložiska zlata. 
V místě, které řeka obtéká velkým obloukem a v jehož blízkém okolí se nacházejí větší
písčité zlatonosné nánosy, zakládají němečtí kolonisté havířskou osadu jménem 
Karrenberg. Původní osadníci si postavili stavení vedle sebe, bez volného prostoru mezi
nimi. Tento způsob výstavby obce byl již tehdy neobvyklý, zvláštní a v tom spočívá jedi-
nečnost charakteru zástavby Kamberka, který se zachoval prakticky dodnes. Poprvé je
osada písemně zmiňována roku 1261 jako majetek Sezimy z Třeboně (později se rod
píše z Landštejna) při jeho tvrzi, která byla zřejmě vybudována již dříve. Probíhala zde
hranice mocenského vlivu Přemyslovců a jihočeských Vítkovců. Kolem roku 1280 pro-
najal pan Sezima svou tvrz a k ní příslušející zboží kamberským měš	anům. Tvrz,
zřejmě nejstarší na území Podblanicka, plnila pravděpodobně správní a obrannou
funkci pro celou oblast těžby zlata. V držení významného rodu pánů z Landštejna,
který byl jednou z větví Vítkovců, nesoucí ve znaku bílou růži na červeném štítě, bylo
kamberské zboží pravděpodobně do roku 1379. 

Objevení bohatých ložisek zlata a jeho těžba přispívá velkým dílem k bohatství 
a rozkvětu Českého království v průběhu 13. a 14. století za vlády Přemysla Otakar II.
až Karla IV. Ke Kamberku se váží nejstarší písemné zprávy o dolování a o významu
zdejších dolů hovoří skutečnost, že osada záhy obdržela německé zřízení na způsob
svobodných měst a její obyvatelé jsou nazýváni měš	any (cives). Král Jan Lucemburský
zastavil v roce 1337 několik zlatých dolů, mezi nimi i Kamberk Petru z Rožmberka. 
V letech 1369–1379 vlastní Kamberk společně s Litoldem z Landštejna významný důlní
podnikatel a finančník císaře Karla IV. Johlin Rotlev, který se v té době stává minc-
mistrem v Kutné Hoře. 

Od roku 1379 se Kamberk dostává do držení vladyků, kteří se nadále píší z Kam-
berka. Těžba zlata zde ustává za husitských válek v 15. století, ale některé místní ná-

zvy s ní související se zachovaly dodnes (vrch Roudný, Hory, Na velkých dílech,
V roudni). Rytíři Kamberští z Kamberka mající v erbu černou orlici na
žlutém štítě byli považováni za nejodvážnější válečníky Českého králov-
ství 15. století.

Historie Kamberka

www.kamberk.cz www.kamberk.eu
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