
Okrouhlice 

Obec Okrouhlice se rozkládá podél řeky Sázavy 7 km severozápadně od Havlíčkova Brodu, 5 km 

jihovýchodně od Světlé nad Sázavou v nadmořské výšce 405 m. K obci patří tyto místní části: Babice, 

Chlístov, Olešnice s Valečovem a Vadín. Obec má 1 276 obyvatel.  

 

Okrouhlice byla založena začátkem 13. Století benediktinskými mnichy z kláštera ve Vilémově. 

Významnou událostí pro Okrouhlici byl průjezd prvního pravidelného vlaku z roku 1870. Po první 

světové válce se počet obyvatel Okrouhlice zdvojnásobil a byly postaveny dva lihovary a velká 

škrobárna. Z původní tvrze z 15. Století byl v 17. Století přistavěn dvoukřídlý zámek. Zámek je 

jednopatrový s klenutými nádvorními arkádami v přízemí i v 1. Patře, které byly bohužel později 

zazděny. Průčelí zámku bylo barokně upraveno v 18. Století. Osmnácté století připomíná barokní 

kaplička sv. Rodiny s freskami a výklenková socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes řeku Sázavu 

z roku 1738.  

 

V obci se dne 5.11.1890 narodil malíř Jan Zrzavý v místní škole na které je umístěna jeho busta a nová 

brána na vjezdu u školy dle obrazu Jana Zrzavého ,,Kleopatra“ od akademického sochaře Jana 

Komárka. V obci se narodil senátor Josef Hyrš.  

 



Obec se v poslední době rozrůstá a bylo zde postaveno hodně rodinných domů. Obcí prochází 

cyklotrasa č. 19. 

V Babicích, Olešnici a ve Vadíně jsou kapličky, nepodařilo se nám zjistit komu byly zasvěceny. 

V Olešnici je kamenný kříž, který je památkově chráněný. 

V obci podniká zemědělská společnost AGRO Posázaví a.s., sklárny CRYSTAL GLAMOUR a.s., 

provozovna firmy RALCO spol. s.r.o. z Ledče nad Sázavou, ZODOS s.r.o. – zemědělská mechanizace, 

doprava, autobusová doprava, čerpací stanice, opravárenství, stavební firma ZAPA – ing. Pavlík Pavel, 

Olešnice, Beránek Simon, Olešnice + stavebniny, RB Servis Belinger, specielní svařování. 

 

V obci působí Tělocvičná jednota Sokol a Tělovýchovná jednota Sokol, Myslivecké sdružení Babice – 

Vadín, Myslivecké sdružení Okrouhlice a 5 sdružení dobrovolných hasičů (Babice, Chlístov, Olešnice, 

Okrouhlice, Vadín). 

 


