Hradiště (České Lhotice) • keltské oppidum z 5. st. př. n. l., pozůstatky dvojitých
valů • (D5)

Hroubovice • bývalá početná židovská obec, rozsáhlý židovský hřbitov z 18. st.
• (C9)
Chittussiho údolí • přírodní zajímavost, balvanité údolí Doubravy mezi Ronovem
nad Doubravou a Mladoticemi, název podle malíře A. Chuttussiho, chráněné druhy rostlin a živočichů • (C1)

Chrast • městská památková zóna, založena ve13. století benediktinským klášterem v Podlažicích, barokní zámek s renesančním křídlem a arkádami, v zámku
Městské muzeum, zahrada francouzského stylu, barokní kostel Nejsvětější Trojice,
maketa Ďáblovy bible nalezené v nedalekých Podlažicích, kostel sv. Martina dle
návrhu J. Santiniho, zámecká vodárenská věž v Chrašicích • (B8)

Lichnice • rozlehlá zřícenina hradu ze 13. st. nad Lovětínskou roklí, místo konání
festivalů a dalších akcí • (C2)

Lichnice-Kaňkovy hory • národní přírodní rezervace, bukové porosty, kaňony,
Lovětínská rokle, kamenná řeka stékající z vrcholu Krkanka do údolí, Hedvičino údolí, skála Dívčí kámen, údolí Zlatého (Pekelského) potoka, lesní naučná
stezka • (C2)
Lipovec – Licoměřice • obce známé působením partyzánské brigády Mistr Jan
Hus za 2. sv. války, pomník protifašistických bojovníků, gotický kostel sv. Kateřiny,
zvonice ze 16. st. • (B1)
Lukavice • obec známá těžbou a zpracováním pyritu, technické památky – nejstarší chemická továrna v ČR ze 17. st., pískovcový portál při ústí odvodňovací
štoly, zachovalé šachty, 600 let starý dub • (C6)
Luže • městská památková zóna, historie spjatá s hradem Košumberk, renesanční radnice, prstencové sluneční hodiny, barokní domy, původně gotický kostel sv.
Bartoloměje s barokní přestavbou, významný barokní poutní chrám Panny Marie
na Chlumku od G. B. Alliprandiho, židovský hřbitov ze 17. století, židovská synagoga, dětská Hamzova léčebna s parkem a arboretem, památné stromy • (C10)
Medlešice, Chrudim • barokní zámek s parkem, malý pivovar s hospodou, nálezy koster pravěkého nosorožce srstnatého • (A5)
Miřetice – v okolí zatopené žulové lomy, chovné rybníky, přírodní památka Kovárenský rybník, vypálená osada Ležáky • (D7)
Mlýnský rybník a rybník Rohlík • přírodní památka, vodní a mokřadní spole-čenstva, výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů • (F6)
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Práčov • gotický kostel sv. Jakuba, nálezy prehistorického hradiště, vodárenská
vyrovnávací věž vodní přehrady Křižanovice • (C6)
Prachovice • v obci jeden z největších vápencových lomů v Česku, továrna na
zpracování vápence • (B2)
Proseč • původně gotický kostel sv. Mikuláše, novogotická přestavba, sousoší Nejsvětější Trojice, evangelický kostel, Muzeum dýmek s expozicí historie Prosečska,
planetární stezka, nedaleká rozhledna Terezka • (výřez Proseč–Nové Hrady B1)

Prosetín • kaple Nejsvětější Trojice, v obci a okolí řada zatopených lomů • (D8)
Předhradí • obec s hradem Rychmburk ze 14. st., kostel Panny Marie Sedmibolestné, budova Panského dvora, rodný dům Adolfa Heyduka, sousoší Kalvárie,
socha sv. Judy Tadeáše z roku 1723 • (D10)
Rabštejnek • zřícenina hradu ze 14. st., zachovány zbytky věže, bašt a hradeb
• (B5)
Rabštejnská Lhota • při okraji obce přírodní památka Na skalách, nověji Mořské
pobřeží – pobřeží křídového moře, nedaleká zřícenina Rabštejnek • (B5)
Ronov nad Doubravou • městečko spjaté s rodem Lichtemburků a Ronovců, rodák malíř Antonín Chittussi – muzeum a galerie, novobarokní kostel sv. Vavřince,
novogotická radnice, domy s barokními a empírovými štíty, novogotický zámeček z počátku 19. st., dějiště filmu Městečko na dlani • (C1)
Rychmburk • zachovalý hrad vystavěný kolem roku 1325, název ze jména Reichenburk (bohatý hrad), spojen s osobou básníka Smila Flašky, nádvoří s 30 m
vysokou věží (nepřístupná veřejnosti), hradní expozice ve sklepení, nyní domov
pro osoby s chronickým duševním onemocněním • (D10)
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Sv. Anna • výletní místo v údolí Anenského potoka, kaple sv. Anny, pramen železité vody, která nezamrzá • (C9)

Vrbatův Kostelec • zatopené žulové lomy v okolí, kostel sv. Havla, boží muka •
(C8)

Sv. Kříž • kostel sv. Kříže z 12. st. s renesanční věží, v interiéru fragmenty románských maleb, zbytky románského zdiva • (C1)

Vysočina • obec vzniklá sloučením dříve samostatných obcí Možděnice, Rváčov,
Svobodné Hamry a Dřevíkov, Soubor lidových staveb Vysočina – jediná expozice
lidové architektury v přírodě ve východních Čechách (Veselý Kopec, Betlém Hlinsko, Svobodné Hamry) • (F6)

Sv. Martin • lesní kostel v zaniklé vsi Stusyně, původně z 12. st., dnešní podoba
ze 17. st. • (C1)
Svídnice • zvonička na návsi, na začátku 18. st. zřízena papírna, zanikla ve 2. pol.
19. st. • (C6)
Svobodné Hamry • obec patřila k nejstarším střediskům se železářskou výrobou v regionu, vodní kovací hamr (Soubor lidových staveb Vysočina), zámeček ze
17. st., novobarokní úpravy, roubená hospoda z 18. st. (stále funkční), památník
připomínající pobyt malířů F. Kavána a G. Macouna • (F6)
Svojšice • velmi dochovaná zřícenina tvrze ze 14. st., pomník rodačky Julie Sýkorové, manželky K. H. Borovského, festivalová tradice • (A2)

Zaječice • obec založená kolem roku 1319, dochovaná tvrz z konce 16. st. (zbytky
pozdně gotických ostění na čp. 64) • (B7)
Zderaz • skalní obydlí z pol. 19. st., Zderazský domeček – malé místní muzeum,
lidová architektura, v okolí přírodní rezervace Toulavcovy maštale a přírodní památka Pivnická rokle • (A1)
Žumberk • městečko v blízkosti zříceniny hradu Žumberk, pseudogotický kostel
Všech Svatých (původně gotický), barokní socha sv. Jana Nepomuckého, lidová
architektura, nedaleké hradiště Hrádek – zbytky středověkých valů a příkopů,
lomy – těžba červené žuly • (C7)

Svratka • podhorské rekreační městečko na rozhraní Čech a Moravy, lidová architektura, klasicistní a empírové domy na náměstí, kostel sv. Jana Křtitele ze
13. st., barokní přestavba, socha Houbaře na kašně na náměstí, Městské muzeum
a galerie, jediná přírodní rychlobruslařská dráha u nás, golfové hřiště, sjezdovka,
nedaleko vrchol Devět skal • (G10)
Svratouch • podhorská rekreační obec, lidová architektura, nad obcí pozdně barokní lovecký zámeček Karlštejn (nepřístupný), u obce Filipovský pramen – jeden
z pramenů Chrudimky (lesní studánka), skalní útvary Zkamenělý zámek • (G10)
Šilinkův důl, Předhradí • v romantickém údolí říčky Krounky, kaňony z pískovce
a opuky, výskyt vzácných rostlin a živočichů, miniaturní ferata • (D10)
Štěpánov • obec nad Anenským údolím, barokní kostel sv. Matouše, u obce památné Tři lípy s křížem • (C9)
Toulovcovy Maštale • přírodní rezervace, pískovcové skalní útvary, skalní města, rozhledny (Terezka, Borůvka, Toulovcova rozhledna), turistické trasy, cyklotrasy, MTB trasy • (výřez Proseč–Nové hrady B2)
Trhová Kamenice • obec na hranici Železných hor a Žďárských vrchů, barokní
kostel sv. Filipa a Jakuba, Šebkova hrobka, rozhledna Zuberský vrch, zděné klasicistní a roubené domy, muzeum, strašidelné sklepení • (F6)
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Polom • přírodní rezervace, ojedinělý zachovalý fragment jedlobukového pralesa
• (E5)

Vortová • lidová architektura, masopustní obchůzky a masky zapsané na seznamu UNESCO, pseudorománská kaple Nanebevzetí Panny Marie • (H8)
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Podlažice • v roce 1159 založen benediktinský klášter, 1421 vypálen a zbořen husity, počátkem 13. st. vznik rukopisu Codex gigas (Ďáblovy bible), barokní kostel
sv. Markéty na místě bývalého kláštera • (B8)

Studnice • jedno z nejstarších osídlení v oblasti Českomoravské vrchoviny, lidová
architektura, masopustní obchůzky a masky zapsané na seznamu UNESCO, moderní kaple sv. Zdislavy • (G7)

Vilémov • radnice z pol. 19. st., barokní zámek přestavěný z renesanční tvrzi,
barokní kostel sv. Václava, románské základy, vojenský hřbitov • (E1)
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Licibořice • zbarokizovaný kostel sv. Michaela ze 14. st., v okolí pozůstatky po
rýžování zlata • (C5)

Podhůra • Rekreační lesy Podhůra, rozhledna Bára, lesní stezka, venkovní tělocvična, cyklopark, lanový park, lezecká stěna, kryté ohniště, nouzové nocoviště,
hipostezky od hřebčína ve Slatiňanech • (B5)

Strádov • zřícenina hradu ze 14. st. nad údolím řeky Chrudimky • (C6)

Vildštejn • zřícenina hradu ze 13. st. nad přehradou Seč • (D3)
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CHKO Železné hory • založena v roce 1991, rozloha 284 km2, 1 národní přírodní
rezervace, 15 přírodních rezervací, 10 přírodních památek, nejvyšší bod Vestec
(668 m), dominantní zlomový hřeben, zdaleka viditelný v krajině, četné vrcholy
i rokle a skalnaté kaňony řek – zajímavé vyhlídky, geologicky jedno z nejsložitějších území v ČR (v roce 2012 vyhlášen Národní geopark Železné hory) • (B1–G6)

Libáň • na zdejší hájovně pobýval v mládí hudební skladatel Zdeněk Fibich • (C6)

Podhořany u Ronova • tvrz ze 14. st. přestavěná v 19. st. na novorenesanční zámek (v 90. letech vyhořel) • (A1)

Stolany • kostel sv. Mikuláše ze 14. st., zbytky z původního románského kostela,
věž s cimbuřím s kamennými chrliči, původní pískovcová křtitelnice • (A5)

Vestec • nejvyšší vrchol Železných hor (668), výhled do údolí Doubravy a okolí
Chotěboře, průzkumné těžby uranové rudy • (G5)

M

CHKO Žďárské vrchy • založena v roce 1970, rozloha 715 km2, nejvyšší bod Devět skal (836 m), významné zastoupení přirozených ekosystémů, malebný krajinný ráz s prvky horácké lidové architektury, vzácná rašeliniště, skalní útvary,
4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací, 37 přírodních památek, prameniště řady moravských řek, rozvodí Černého a Severního moře, výskyt řady
chráněných a ohrožených druhů rostlin • (F6–H10)

Ležáky • národní kulturní památka, osada vypálená v roce 1942 nacisty, expozice
Ležáky, osada která nemlčela, naučná stezka • (D7)

Podhradí • památný Žižkův dub u čp. 1, asi 800 let starý, obvod 890 cm, patří mezi
pět nejmohutnějších dubů v ČR • (C2)

Spálava • druhý nejvyšší vrchol Železných hor (663 m), jižně skalní útvary – Mrazové sruby • (F4)
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Horní Bradlo • významná rekreační oblast Železných hor, křižovatka turistických
tras, 1866 založena sklářská huť, nyní tradiční výroba vánočních ozdob, kaple Panny Marie s hrobkou rod. Rücků, zakladatelů huti • (E4)

Krouna • barokní katolický kostel sv. Michaela s renesanční křtitelnicí, novorománský evangelický kostel, tradice výroby dřevěných hraček (ukázky v Městském
muzeu Hlinsko a expozici dřevěných hraček v Turistickém informačním centru
Hlinsko) • (F10)

Pařížov • románský kostel Máří Magdaleny z 12. st., vodní nádrž na řece Doubravě, jedna z nejhezčích a nejstarších přehrad v ČR, hráz z lomového kamene je
technickou památkou • (D1)

CHRUDIMSKO-HLINECKO

Hoješín • původně rokokový zámeček, přestavby v 19. i 20. st., veřejnosti nepřístupný • (E3)

Krkanka • přírodní rezervace, hluboký kaňon řeky Chrudimky, kamenná moře,
vodopád, hnízdiště výra velkého • (C5)

Smrček • původně gotický kostel sv. Anny, upraven barokně • (C7)

INFORMAČNÍ CENTRA

Hlinsko • město na řece Chrudimce připomínané již v roce 1073, památková rezervace lidové architektury Betlém – roubené a zděné domky drobných řemeslníků z 18. a 19. století v centru města, expozice masopustu z Hlinecka (zapsaný
na seznamu UNESCO), barokní radnice, Ježdíkův dům se sgrafity, kostel Narození
Panny Marie se vzácnou křtitelnicí, Městské muzeum a galerie s pamětní síní Karla
Lidického – jedno z nejstarších v Čechách, skiareál a lanový park, nad městem
Svatojánské lázně s kaplí sv. Jana Nepomuckého (vyhlídkové místo) • (F7)

Králova pila • vodní pila – lidová technická památka ze 14. st., v 19. st. přistavěn
obilní mlýn, zachována mlýnice a systém hnacích kol, veřejnosti nepřístupné • (F7)

Otradov • kostel sv. Bartoloměje z roku 1349, roubený Blažkův vodní mlýn – kulturní památka • (E10)

Veselý Kopec • součást Souboru lidových staveb Vysočina (dále Betlém Hlinsko
a Svobodné Hamry), původní a přenesené památky lidového stavitelství, v téměř
30 objektech expozice ze života drobných rolníků od počátku 19. st. do poloviny
20. st., technické památky na vodní pohon, unikátní čtrnáctiboká stodola a další
stavby, kulturní akce přibližující místní tradice • (F6)

www.chrudimsko-hlinecko.cz

Heřmanův Městec • první zmínka z r. 1325, městská památková zóna, výchozí
bod pro výlety do Železných hor, barokní kostel sv. Bartoloměje, pozdně barokní
zámek s parkem v anglickém stylu (dnes domov pro seniory), barokní synagoga
přestavěná novorománsky, Gallery Cyrany – galerie v prostorách bývalé židovské
školy, kostel Zvěstování Panny Marie venkovského typu, židovský hřbitov – jeden
z nejstarších a nejzachovalejších v Čechách, naučná stezka Město dvou moří,
hřebčín • (A3)

Košumberk • část města Luže, hrad z konce 13. st. nad údolím říčky Novohradky,
renesanční přestavba, muzeum v purkrabství a lapidáriu, budova purkrabství se
zachovanými psaníčkovými sgrafity, mohutné hradby, hrad přístupný v otvírací
době • (C10)

Slavická obora • obora z 18. st., chov jelení a mufloní zvěře, chovná stanice starokladrubského vraníka, dubové aleje • (C5)

Turistické informační centrum Chrudim
Resselovo náměstí 1, 537 01 Chrudim
tel: 469 657 821, 773 993 333
info@chrudim-city.cz

Hamry • lidová architektura, masopustní obchůzky a masky zapsané na seznamu
UNESCO, nad obcí, Hamerská přehrada – zdroj pitné vody pro okolí, jedna z prvních v Čechách, která má sypanou hráz • (G8)

Kostelec u Heřmanova Městce • goticky přestavěný románský kostel sv. Petra
a Pavla na místě zaniklého hradu, freska ze 16. st. • (B3)

Oheb • přírodní rezervace, podhorské suťové lesy, bory a bučiny, skalní hnízdiště
výra velkého • (D3)

Včelákov • klasicistní kostel sv. Máří Magdalény, barokní socha sv. Jana Nepomuckého, roubené stavby, těžba železné rudy, zachovalé zbytky hald, zatopená
šachta, hutní strusky, vodní mlýn v nedaleké Stříteži • (E7)

Turistické informační centrum Hlinsko
Čelakovského 561, 539 01 Hlinsko
tel: 731 697 418
ic@hlinsko.cz

Dřevíkov • bývalá židovská ulička, cenný židovský hřbitov z 18. st., lidová architektura • (F6)

Konopáč • kemp postavený na místě Eliščiných lázní, přírodní koupaliště s tobogánem • (A3)

Oheb • zřícenina hradu ze 14. st. nad Sečskou přehradou, zachován polozasypaný příkop, části hradeb, věž se zbytky vstupní brány, dělové bašty, zřícenina jižní
věže a sklepy • (D3)

Slatiňany • státní zámek s hipologickým muzeem, zámecký park v anglickém
stylu, hřebčín s chovem starokladrubských vraníků, Interaktivní muzeum starokladrubského koně Švýcárna, miniatura hradu Kočičí hrádek, novogotický kostel sv. Martina, (ne)vyhlídková věž Chlum, Vrchlického návrší – oblíbené místo
spisovatele s jeho pamětní deskou, třešňový sad • (B6)

Vápenný Podol • od středověku těžba vápence, technická památka Vápenka,
lomy v okolí, empírový bývalý lázeňský dům, za okupace místo pobytu spisovatele S. K. Neumanna, barokní kostel sv. Václava, vápencové jeskyně (Páterova
a Podolská) – nepřístupné, nálezy zkamenělin • (C3)

Infocentrum Slatiňany
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
tel: 469 660 239
infocentrum@slatinany.cz

Doubrava • přírodní rezervace Údolí Doubravy, skalnaté údolí, vodopády • (C1–E2)

Kočičí hrádek • miniatura hrádku v lesoparku postavená v romantickém stylu na
konci 19. st. pro děti ze slatiňanského zámku • (B5)

Skutíčko • novorománská kaple sv. Jana Nepomuckého, v okolí nálezy zkamenělin, jantaru • (D9)

Úhrov • místo, kde v roce 1469 uzavřel mír Jiří z Poděbrad s Matyášem Korvínem,
barokní zámek s parkem a kaplí Povýšení sv. Kříže, barokní sýpka • (E1)

Turistické informační centrum Heřmanův Městec
Náměstí Míru 288, 538 03
tel: 469 625 147
infocentrum@mesto-hm.cz

Dědová • obec s tradicí výroby dřevěných hraček, podhorské chalupy • (F9)

Kočí • kostel sv. Bartoloměje s krytým dřevěným barokním mostem, dřevěná gotická zvonice krytá až k zemi šindelem, renesanční fresky, dřevěný strop z 16. st.
• (A6)

Nové Hrady • honosný rokokový zámek, nazýván České Versailles, První české
muzeum cyklistiky, zámecké zahrady s přírodním divadlem, zámecký labyrint,
chov jelení a dančí zvěře • (výřez Proseč–Nové hrady A2)

Turkovice • raně gotický kostel sv. Martina, barokní a empírové úpravy, renesanční náhrobní kameny v empírové pohřební kapli • (A1)

Turistické informační centrum Seč
Chrudimská 94, 538 07 Seč
tel: 469 676 900
info@mestosec.cz

Budislav • moderní kostel Boží lásky, myslivna s pamětní deskou Terézy Novákové, roubená stavení • (výřez Proseč–Nové Hrady B2)

Klokočov • památný strom – Klokočovská lípa, stáří cca 1000 let, obvod téměř
9 m, barokní lovecký zámeček – veřejně nepřístupný, výhled do okolí • (E3)

Nasavrky • zámek s expozicí Po stopách Keltů, původně gotický kostel sv. Jiljí,
upraven barokně, včelařské učiliště, rozhledna Boiika, nedaleko keltské oppidum
Hradiště, sad jedlých kaštanů Kaštanka, Slavická obora s chovem jelení zvěře •
(D6)

Tři Bubny • vyhlídkové místo, kostel sv. Jiří ze 14. st., kolem kostela zbytky opevňovacích valů z prusko-rakouské války (1778) • (A6)

Turistické informační centrum Nasavrky
Náměstí 1 – zámek, 538 25 Nasavrky
tel: 469 677 566
ic-nasavrky@ckmacek.cz

Bítovany • novogoticky přestavěný kostel sv. Bartoloměje (regotizovaný) s hornickým oltářem, PP rybník Farář s výskytem vzácné kotvice plovoucí, zajímavá
geologická stavba – žula, opuka, pískovec (dříve těžba cihlářské hlíny, pyritu
a nedaleko černého uhlí), nálezy zkamenělin mořských živočichů • (B7)

Kameničky • barokní kostel Nejsvětější Trojice, malebné roubené chalupy
a usedlosti, památkově chráněné statky, přírodní památka Volákův kopec, místo
působení malíře Antonína Slavíčka (obraz U nás v Kameničkách) a dalších umělců
(Karel Václav Rais – děj románu Západ), Galerie Antonína Slavíčka • (G9)

Možděnice • roubená škola z roku 1814, zvonička, stará kovárna, truhlárna a kolářská dílna přeneseny do muzea v přírodě na Veselém Kopci • (F5)

Skuteč • město s doloženým pravěkým osídlením, významná obuvnická a kamenická tradice (skutečská žula), naučná stezka o těžbě žuly, gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, renesančně přestavěn (cínová křtitelnice, renesanční kůr),
románský kostel sv. Václava v místní části Lažany, novogotická radnice, mariánský
sloup, rodiště hudebního skladatele Václava Jana Tomáška (veřejnosti přístupný
rodný dům), památník Vítězslava Nováka, unikátní Muzeum obuvi a kamene, koupaliště s tobogánem • (D9)

Třemošnice • město na úpatí Železných hor, cenná technická památka Berlova vápenka – expozice vápenictví, nad městem zřícenina hradu Lichnice, tvrz ze
16. st. přestavěná na barokní zámek (nedostavěn), kaple sv. Anny • (C1)

Turistické informační centrum Luže
Náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
tel: 469 671 223
tic@luze.cz

Běstvina • barokně přestavěný kostel sv. Jana Křtitele, šestiboká barokně-gotická
kaple sv. Jana Nepomuckého (pravděpodobně od J. B. Santiniho), barokní zámek
(empírová přestavba), zámecký park se vzácnými druhy dřevin, památný platan
• (D2)

Janovičky • barokní kostel Zvěstování P. Marie, zbytky původního románského
kostela, skládací oltář ze 17. st. • (C10)

Moravany • chátrající původně barokní zámek podle projektu J. B. Santiniho,
novobarokní přestavba • (D1)

Seč • městečko v centru Železných hor, rekreační oblast, pozdně renesanční kostel sv. Vavřince, kaple sv. Jiří, zámek ze 16. st. se zachováním renesančních prvků
(sídlo městského úřadu), přehradní nádrž Seč z let 1924–1935, hráz vysoká 42 m,
vodohospodářská a rekreační funkce, nad přehradou zřícenina Oheb • (D3)

Turistické informační centrum Skuteč
Rybičkova 364, 539 73 Skuteč
tel: 469 350 131
tic@skutec.cz

cykloturistická mapa

Morašice • jedna z nejstarších obcí na Chrudimsku, regotizovaný kostel sv. Víta
ze 14. st., torzo barokní sýpky • (A4)

Vydala MAS Železnohorský region ve spolupráci s MAS Hlinecko, MAS Chrudimsko
a MAS Skutečsko,Košumbersko a Chrastecko. MAS Železnohorský region, tel: 725 156 016,
email mas@zeleznohorsky-region.cz a www.zeleznohorsky-region.cz

CHRUDIMSKO
-HLINECKO

Chrudim • město na řece Chrudimce přezdívané jako Athény východních Čech,
Historické město roku 2013, městská památková zóna, středověké opevnění,
dělostřelecká bašta Prachárna, fortny, kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. st.,
novogotická podoba, Muzeum barokních soch (Kapucínský klášter), Muzeum
loutkářských kultur (Mydlářovský dům), Regionální muzeum, nedaleké Rekreační
lesy Podhůra, Výstavní síň Vodních zdrojů – Národní geopark Železné hory • (A6)

