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Nejstarší historický záznam o Kájově se dochoval z roku
1263.
Kájov je známým poutním místem a oplývá množstvím
silných pramenů, které využívali poutníci již v dávných
dobách jako zdroj léčivé vody. Studánku v Kájově vyhledávali především nemocní – voda blahodárně působí na nemocné klouby nohou a rukou. Kájovský chrám společně
se sochou Panny Marie Kájovské totiž stojí na jednom
z nejsilnějších kladných energetických bodů v Čechách.
Významnou pamětihodností obce je ojedinělý komplex
tvořený kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kaplí Úmrtí
Panny Marie, farou a hospicem, který byl v roce 1995
prohlášen za národní kulturní památku. Nejstarší stavbou
komplexu je původní raně gotický kostelík Zesnutí Panny
Marie z druhé poloviny 13. století, hlavní budovou pak je
poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je ukázkou
vrcholné jihočeské pozdní gotiky. Hlavní oltář byl podle
legendy postaven v místě pramene s léčivou vodou. Byl
založen ve 14. století, ale současnou podobu získal při
pozdně gotické přestavbě v roce 1471 až 1488.
Nejslavnější poutní období nastalo v době baroka za
faráře cisterciáka Matěje Aleše Ungara, pozdějšího zlatokorunského opata. Kájov se stal místem velkolepých
církevních slavností, na které přicházeli poutníci z širokého
kraje.
Historická tradice poutního místa Kájov vydržela přes
staletí do současnosti. Každoročně v říjnu, druhou neděli
následující po druhé říjnové sobotě, ožívá obec čilým
pouťovým i poutnickým ruchem.
Obcí prochází dvě cyklostezky.

Die älteste schriftliche Aufzeichnung über Kájov stammt
aus dem Jahre 1263.
Kájov ist ein bekannter Wallfahrtsort mit vielen Quellen,
die die ersten Pilger mit Heilwasser versorgt haben. Vor
allem Kranke hofften durch die heilsamen Wasser auf
die Heilung ihrer Leiden. Die Umgebung der Kirche
Kájov mit der berühmten Statue der Jungfrau Maria ist
auch als Energieort bekannt. Der einzigartige sakrale
Komplex besteht aus der Wallfahrtskirche Maria
Himmelfahrt, der Marientod-Kapelle und des
Pfarrhauses mit dem Hospiz und wurde im Jahre 1995
zum nationalen Kulturdenkmal erklärt. Das älteste
Gebäude des gesamten Areals ist die ursprüngliche
frühgotische Kirche Marientodes aus der 2. Hälfte des
13. Jahrhunderts, das bedeutendste Gebäude ist
dagegen die spätgotische Wallfahrtskirche Maria
Himmelfahrt, welche als Inbegriff der südböhmischen
Hochgotik gilt.
Der Legende nach wurde der Hauptaltar auf der Stelle
der ursprünglichen Heilquelle erbaut. Er stammt aus
dem 14. Jahrhundert, sein spätgotisches Aussehen
erhielt er während eines Umbaus in den Jahren 1471
bis 1488. Die Blütezeit erlebte der Wallfahrtsort Kájov in
der Barockzeit unter dem Zisterzienser Matěj Aleš
Ungar, der später als Abt in Zlatá Koruna (Goldenkron)
wirkte. Zu dieser Zeit fanden hier auch bedeutsame
Kirchenfeste statt, zu denen die Pilger von nah und fern
strömten.
Jährlich findet hier am zweiten Oktobersonntag eine
Wallfahrt statt, bei der die ganze Gemeinde wieder zum
Leben erwacht. Zwei Radwege führen durch den Ort.
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