Bohuňov
Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Správní obvod: Bystřice nad Pernštejnem

GPS souřadnice: 49.560408N, 16.202447E

Nadmořská výška: 624 m n. m.

První pís. zmínka: 1384 (638 let)

Počet obyvatel: 271

PSČ: 593 01

Adresa URL: www.bohunov.cz

O obci
Obec Bohuňov, jenž je tvořena dvěma částmi – Bohuňovem a Janovičkami, se nachází v
severovýchodní části okresu Žďár nad Sázavou, 6 km severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem.

Historie obce
Název obce vznikl zřejmě od osobního jména Bohuň, Bohuslav. Prvním historicky doloženým záznamem
o Bohuňově je zmínka z roku 1384 (v období vlády Václava IV.). Převážnou část své historie náležel
Bohuňov k bystřickému panství, ...

Ubytování a restaurace
Ze základních služeb stojí za zmínku prodejna smíšeného zboží a budova kulturního domu s hostincem.

Okolí a příroda
Obě vesnice jsou situovány v mírně zvlněné krajině vrchovinného rázu, Bohuňov v nadmořské
výšce okolo 620-630 m, Janovičky potom v nadmořské výšce okolo 620-640 m. Katastrem obcí prochází
hranice přírodního parku Svratecká hornatina a CHKO Žďárské vrchy.

Současnost obce
Obec Bohuňov, jenž je tvořena dvěma částmi - vesnicemi Bohuňov a Janovičky, se nachází v
severovýchodní části kraje VYSOČINA, v mikroregionu Bystřicko.Z hlediska vyššího stupně samosprávy
náleží do obvodu Bystřice n. P., jenž zastává statut obce s rozšířenou působností.

Sportovní možnosti
Pro rekreačně sportovní aktivity je k dispozici fotbalové i tenisové hřiště na východním okraji
Bohuňova.
V zimě za dobrých sněhových podmínek lze využít udržovanou lyžařskou trasu, v létě zase cyklotrasu.

Památky a zajímavosti
Místním pamětihodnostem dominuje kaple na okraji návsi, naproti níž za silnicí stojí kamenný kříž;
cennou ukázku drobné církevní architektury představují i boží muka nedaleko za vsí. Na návsi je
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umístěn také pomník padlým z 1. světové války.

Doprava
Z hlediska dopravní dostupnosti obce je třeba uvést autobusové spojení, vedoucí přes Bohuňov i
přes Janovičky. V případě Bohuňova lze zmínit i možnost využití vlakového spojení z 3,5 km
vzdálené železniční stanice Rozsochy, kam lze dojít pěšky do 45 minut.
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