Motoprůvodce regionem
Chrudimsko-Hlinecko

Chrudimsko-Hlinecko naleznete ve východních Čechách. Hranice
turistické oblasti začíná jen pár kilometrů jižně od krajského města
Pardubic. Pokud se sem vypravíte, určitě nebudete litovat! Mírně zvlněná
krajina Železných hor
a Žďárských vrchů je bohatá
nejen na přírodní památky
a rezervace, ale také na
zážitky.
www.navstevnik.cz
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Národní Geopark Železné hory je území o rozloze 777 km a svým
tvarem připomíná letícího dravce, možná výra, který je symbolem
Železných hor. Jedná se o geologicky velice pestré území. Během
návštěvy geoparku můžete v průběhu dvou až tří dnů poznat historii
Země starou téměř 700 milionů let. Máte možnost nalézt více než
100 druhů hornin s řadou ojedinělých
a vzácných minerálů a usazeniny s různými
zkamenělinami. Při svém putování můžete
navštívit řadu zpřístupněných geologických lokalit, geologické naučné stezky
i zajímavé muzejní expozice.
Granodiorit (lidově nazývaný žula)
je typickou regionální horninou

www.geoparkzh.cz
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Z Chrudimi po krásách jejího
bezprostředního okolí
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DÉLKA TRASY:

86 km

ČISTÝ ČAS JÍZDY:

2h

CELKOVÉ PŘEVÝŠENÍ: 1 380 m

EUROBIT CHRUDIM, 1 Rozhledna Barborka, 2 Zámek Choltice, 3 Tvrz Svojšice, 4 Lichnice,
5 Berlova vápenka, 6 Seč náměstí a zámek, 7 Pláž v kempu, 8 Přehrada vodní nádrže Seč,
9 Hotel Jezerka, 10 Babiččin dvoreček, 11 Restaurace Monako, 12 Švýcárna, 13 Kaštanka,
zámek, park a hřebčín Slatiňany, 14 Rozhledna Bára, 15 CHRUDIM (historické centrum).

Rozhledna Barborka, zámek Choltice, zřícenina
tvrze Svojšice
Pr vním zastavením tohoto okruhu je
rozhledna Barborka (1), u které se nachází
rozlehlý ovocný sad a v jejím areálu najdete
zajímavou geologickou expozici. Kromě
nádherných výhledů z jejího vrcholu naleznete
pod rozhlednou také příjemné místo k relaxaci.
Parkoviště je po levé straně silnice při příjezdu
k areálu. Otevírací doba omezena*.
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Restaurace Maple: sokolovna, Heřmanův Městec (venkovní posezení, vydatné porce).

Původně renesanční zámek v Cholticích (2) stojí na místě bývalé gotické tvrze.
Zámek se po zpustošení dočkal v 17. století přestavby do dnešní barokní podoby.
V zámeckých interiérech sídlí vlastivědné muzeum a barokní lékárna. Na zámek
navazuje rozsáhlý park, který přechází v zámeckou oboru. K dispozici jsou dva
zpoplatněné prohlídkové okruhy a otevřeno je dle otevírací doby*. Parkovat je možné
přímo v zatáčce před zámeckým areálem. Restaurace uvnitř budovy.
Tvrz Svojšice (3) byla vybudována ve 14. století, vypálena během třicetileté války
a poté zpustla. Následně byla upravena dobrovolníky z obce a okolí. Motorku lze
ponechat před objektem u silnice, zatímco budete prozkoumávat vnitřek tvrze.

TIP:
Máte-li čas, vydejte se pěšky z Barborky po červené TZ k tzv. Bezedné jámě. Jedná
se o jeden ze zatopených křemencových lomů v okolí Horních Raškovic. Pověst
vypráví, že kdysi za bouře sjel do zatopené jámy kočár s krutým a pyšným správcem
panství. Ačkoliv mu poddaní vyrazili hned na pomoc, už ho nenašli. Jáma ho pohltila
a od té doby se o ní tvrdí, že je bezedná. Dále po cestě je také zajímavý geologický
útvar Vysoká skála, který rozhodně stojí za prozkoumání.

Zřícenina hradu Lichnice a muzeum vápenictví
v Berlově Vápence
Zřícenina hradu Lichnice (4) je bezesporu
jedním z nejdominantnějších prvků krajiny
Železných hor. Zaparkovat je možné přímo pod
zříceninou na bezplatném parkovišti. Vstupné
na zříceninu zpoplatněno*, možný výklad,
omezená otevírací doba*. Sezónní občerstvení
a toalety najdete po cestě ke zřícenině (300 m
do kopce). Z Lichnice jsou za pěkného počasí
krásné výhledy do dalekého okolí, na místě
proto byla postavena rozhledna Milada.
Lichnice byla vybudována
ve 2. pol. 13. století Smilem
z Lichtenberka. Měla trojúhelníkový půdor ys a věž
o průměru 12 metrů. K zániku
hradu přispělo rozhodnutí
krále Ferdinanda III. z roku
1648, kdy nařídil pobořit
hradby. V následujících letech
byl hrad zdrojem kamene na
v ý s t av b u d o m ů n e j e n o m
místních obyvatel.
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TIP:
Vydáte-li se pěšky od parkoviště pod Lichnicí směrem odkud jste přijeli, po levé
straně nemůžete minout odbočku ke krásné skalní vyhlídce Dívčí kámen, ke které
se váže legenda o kruté princezně Miladě, o které se více dozvíte z informační
tabule na místě. Na místě hledejte ve skále otisky podkov!
Berlova vápenka (5): muzeum se nachází
v nově zrekonstruované budově, která
přesně kopíruje původní objekt. Nachází
se zde pec, kterou si můžete prohlédnout
zevnitř. V minulosti se jednalo o nejdéle
fungující šachtovou pec . Expozice
představuje historii těžby vápence, výrobu
cementu a vápna. Vstupné, otevírací doba*,
parkoviště zdarma.

Vodní nádrž Seč: přehrada, zřícenina hradu
Oheb, hotel Jezerka, sečské náměstí
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V Autokempu Pláž se můžete vykoupat
a odpočinout si na březích sečské nádrže
na písčité pláži (6) (v létě možnost
zapůjčení šlapadel, lodiček aj.). Parkoviště
u vjezdu do kempu, po dohodě možné
zajet až do areálu, v létě zpoplatněno.
Občerstvení v areálu jsou otevřena
převážně přes letní sezónu.
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TIP

Hotel Jezerka

Náměstí města Seč (7): nachází se zde několik restaurací, obchody s potravinami,
informační centrum, kostel sv. Vavřince a renesanční zámek, který je patrový
s půdorysem ve tvaru písmene L. Jeho vchod je ozdoben portálem s erby Zárubů
a Valdštejnů. Bez možnosti prohlídky. Bezplatné parkování možné přímo na náměstí.
Přehrada
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TIP:
Motocykl zaparkujte na místě, které je vyznačené
v mapě. Cesta vede do kopce souběžně s vozovkou,
nahoře uhněte doleva k modré TZ. Vyšlapaná
pěšina končí na dechberoucí vyhlídce na zříceninu
hradu Oheb (8), na vodní plochu a ostrůvek ve
tvaru srdce. Zřícenina je volně přístupná.

Babiččin dvoreček a Slatiňany: Švýcárna, zámek
a park, hřebčín a rozhledna Bára na Podhůře
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Babiččin dvoreček (10) v Licibořicích nabízí
příjemné posezení a občerstvení (domácí sýry,
mléčné výrobky, výrobky z vlny a další). K vidění
domácí a hospodářská zvířata. Parkování na
štěrkové cestě kousek za stodolou směrem na
Liboměřice nebo před bránou na příjezdové cestě.
Otevírací doba omezena*.
SLATIŇANY: parkoviště v Kaštance se sezónním
WC a občerstvením (P), které se nachází pár metrů
od zámku a hřebčína (13). Švýcárnu (12),
interaktivní muzeum starokladrubského koně,
naleznete v lese 300 m od silnice. K oblíbené
rozhledně Báře v rekreačních lesích Podhůra se
dostanete od bezplatného parkoviště (14) po 350 m
chůze (občerstvení, WC, lanový park, stezky, aj.).
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TIP:
Na pastvinách v okolí Slatiňan je možné spatřit stáda starokladubských vraníků,
zároveň se nezapomeňte zastavit v oblíbené lesní restauraci Monaco (11).

Chrudim: historické centrum královského
věnného města
15
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Chrudim je druhé největší město Pardubického kraje a jeho historie sahá až do
4. tisíciletí př. n. l. První písemná zmínka pochází z roku 1055, v roce 1307 Chrudim
věnoval Rudolf Habsburský své ženě Elišce Rejčce (proto královské věnné město).
Díky bohaté historii můžete ve městě najít spoustu zajímavých památek mezi které
patří: středověké opevnění historického centra, dominanta hlavního náměstí
J. Ressela (15) kostel Nanebevzetí Panny Marie s morovým sloupem (Sloup
Proměnění Páně), Mydlářovský dům (dnes Muzeum loutek), budova muzea
včetně krásného sálu, Divadlo Karla Pippicha a mnoho dalších výjimečných
kamenných staveb, které neodmyslitelně patří k městu Chrudim.

TIP:
Zaparkujte na náměstí J. Ressela a zamiřte do informačního centra, které sídlí na
staré radnici u parkoviště. Tam dostanete spoustu zajímavých informací a tipů, co
v Chrudimi neminout. Dobře se najíte v restauraci U Paluků ve Filištínské ulici.
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Za dalekými výhledy, Kelty a do
železnohorských skanzenů
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DÉLKA TRASY:

110 km

ČISTÝ ČAS JÍZDY:

2h 25min

CELKOVÉ PŘEVÝŠENÍ: 1 830 m

OMV HLINSKO, 1 Zámek a Kaštanka Nasavrky, 2 Rozhledna Boiika, 3 Země Keltů: keltský
archeoskanzen, 4 Rozhledna na Zuberském kopci, 5 Skanzen Vysočina (Veselý Kopec),
6 Městské muzeum Svratka, 7 Vojtěchovská rozhledna, 8 HLINSKO (skanzen Betlém,
pivovar Rychtář).

Nasavrcký zámek, Kaštanka, rozhledna Boiika
a keltský archeoskanzen
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Zámek Nasavrky (1): parkoviště před
zámkem na náměstí, helmy je možné po
domluvě zanechat v IC. Pod zámkem se
nachází významná PP Kaštanka.
Rozhledna Boiika (2): bezplatné
parkoviště u rozhledny s příjemným
posezením pod střechou. Při dobré
viditelnosti daleké výhledy až na
Krkonoše a Orlické hory.
Keltský archeoskanzen Země Keltů (3): parkoviště
u skanzenu, uložení helem možné domluvit na pokladně.
Vstup zpoplatněn, omezená otevírací doba*.
V archeoskanzenu se pořádají různé kulturní a vzdělávací
akce, viz program na www.zemekeltu.cz.
Severovýchodně se bezprostředně vedle keltského areálu
nachází zatopený lom, kde je skvělé koupání (polní cesta
vede až k lomu). Nezapomeňte si zároveň v Nasavrkách
zakoupit tradiční železnohorský výrobek: zdejší med či
medovinu a jiné regionální pochoutky a výrobky.

TIP:
Při příjezdu do Nasavrk se po pravé straně nachází včelařské arboretum
(u včelařské školy), je možné vjet až dovnitř a nechat motorku za ubytovnou.
V Nasavrkách si příjemně (nejen) venku posedíte v restauraci Pod Lipou.

Rozhledna na Zuberském kopci a skanzen
Vysočina Veselý Kopec
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Rozhledna na Zuberském kopci (4, rozhledna Zubří) láká své návštěvníky po
zdolání 182 schodů na krásné výhledy na vrcholy Žďárských vrchů a Železných hor, za
jasného počasí pak dohlédnete až na Krkonoše a Orlické hory. Bezplatné parkování
u rozhledny. Otevírací doba je omezena a platí se zde vstupné *.
Skanzen Vysočina Veselý Kopec (5) je půvabným místem, kam byly od 70. let
20. století přenášeny objekty z oblasti zvané České Horácko. Roubenky přinášejí
svědectví o bydlení a hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. století do
poloviny 20. století. Expozice jsou bohatě vybaveny předměty vytvářejícími atmosféru,
která vás přenese do minulosti. Na Veselém Kopci naleznete jedinečnou kolekci
technických památek na vodní pohon. Patří k nim mlýn s varnou povidel, stupník na
tříslo, olejna a pila. Veselý Kopec je také místem konání mnoha programů přibližujících
různé oblasti lidové kultury jako např. tradiční masopust, který je součástí světového
kulturního dědictví UNESCO.
Placené parkoviště u skanzenu, otevírací doba je omezena při konání akcí a v rámci
prohlídek* (mimo otevírací dobu je skanzen volně přístupný).
Najdete zde restaurace Na Vejměnku (v areálu skanzenu) nebo U Kováře Matěje
nacházející se u parkoviště.

TIP:
V obci Svodobné Hamry je vystavěna krásná Krčma Jonáš a přímo naproti
přes silnici naleznete hamr, který dříve sloužil k výrobě železa. Po zániku
huti byl využíván na pohon mlýna. Nachází se zde dobová expozice.

Městské muzeum Svratka a Vojtěchovská
rozhledna
Městské muzeum Svratka (6) aneb Pojďme
se vrátit v čase... Expozice muzea: Městečko
v době mezi válkami, Prodejna Jednoty ze
70. let 20. století a galerie malířů Vysočiny.
Bezplatné parkování přímo před muzeem.
Otevírací doba a vstupné*. Občerstvení ve
Svratce: restaurace U Berušky,Vysočina, hotely
Mánes a Žďas.
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Vojtěchovská rozhledna (7) se nachází na
návrší zvaném „Na Hrbovatkách“. Byla vystavěna
v letech 2008–2010 a její stavbu zbrzdila krádež
asi pěti tun žulových kamenů určených k obložení
rozhledny, které se sem díky své barvě dovážely až
z Jindřichova Hradce.
Rozhledna leží v nadmořské výšce 590 m, je
vysoká 16 m a vede na ni 59 schodů. Na nejvyšší
vyhlídkové plošině je umístěný mincovní
dalekohled a je z ní krásný rozhled na Orlické
hory i na Skutečsko. Bezplatné parkování
u rozhledny, otevírací doba a vstupné*.

Zastavte se ve Svratce v restauraci Vysočina (U Šilerů), ve které se dříve
scházeli umělci, malíři a jiné známé osobnosti, které na Vysočině pobývali
a tvořili (Slavíček, Fiala, aj.). Interiér je zdoben samorosty Aloise Chocholáče.

Hlinecký skanzen Betlém, centrum města
a regionální pivovar Rychtář
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K pivovaru

Závěrem, těsně před cílem, budete po levé straně v Hlinsku míjet pivovar
Rychtář vyrábějící stejnojmenné regionální a tolik oblíbené pivo. Zastavte
se v pivovarské prodejně pro pár vzorků, kterými si zajisté zpříjemníte večer.
Hlinecký skanzen Betlém (8) je památkovou rezervací lidové architektury, roubené
objekty si zde začali stavět řemeslníci od poloviny 18. století. Ve zpřístupněných
roubenkách si můžete prohlédnout dílny a obydlí tkalce, hračkáře, ševce, pilníkáře
nebo továrního dělníka. Expozice jsou přístupné po celý rok a kromě toho můžete
v Betlémě navštívit funkční tkalcovskou dílnu vyrábějící žinylkové šály, restauraci,
kavárnu, prodejny bylinek nebo hudebních nástrojů. Parkování možné na místě
označeném jako CÍL, případně přes silnici na druhé straně. Skanzen přístupný bez
omezení, možné prohlídky*. Informační centrum a restaurace v areálu Betléma.
Název města HLINSKO je odvozen od slova
hlína. Hlinsko je významným průmyslovým
centrem: kromě „mladého” pivovaru Rychtář
z roku 1913 zde o třicet let později vznikl
nejslavnější český elektrotechnický závod ETA
a v roce 1939 mlékárna, jejíž výrobky známe
všichni pod značkou Tatra, která vyrábí např.
tolik populární Jesenku či Pikao.
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Po stopách obce Ležáky
a zříceninách Železných hor
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DÉLKA TRASY:

70 km

ČISTÝ ČAS JÍZDY:

1h 35min

CELKOVÉ PŘEVÝŠENÍ: 790 m

BENZINA CHRUDIM, 1 Zřícenina hradu Žumberk, 2 Osada Ležáky, 3 Pomník Karla Kněze,
4 Sluneční hodiny Luže, 5 Zřícenina hradu Košumberk, 6 Zámek Chrast,
7 Muzeum života na vesnici Rosice, 8 Kanál Zminka, 9 Hasičské muz. Kočí, 10 CHRUDIM.

Zřícenina hradu Žumberk, pietní místo Ležáky
a pomník Karla Kněze
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Žumberk (1) je zřícenina hradu ze
13. století. Bezplatné parkoviště
naleznete přímo na náměstí (pomník
obětem 1. sv. války a socha sv. Jana
Nepomuckého) u kostela sv. Jana
Nepomuckého (další kostel Všech
svatých se zvonicí opodál). Zřícenina je
volně přístupná.

NKP Ležáky (2): parkoviště zdarma u občerstvení,
kousek od muzea. Památníky (hrobodomy) volně
přístupné, muzeum (Život osady před tragédií)
zpoplatněno a otevřeno*, možnost organizovaných
prohlídek, občasné akce viz webové stránky. V areálu
se nachází restaurace s venkovní terasou a rybník
Ležák lákající k posezení na svých březích.
1

TIP:

Po m n í k K a r l a
Kněze (3), který byl
důležitou postavou
odbojové skupiny
Čenda aktivně
podporující radistu
skupiny Silver A, zde
tragicky a hrdinsky
ukončil svůj život.

V Lukavici před Žumberkem se naproti základní škole nachází sádka u Pilařů.
Kromě toho můžete ve vesnici nalézt zvoničku, zámek a dnes již uzavřenou
Bartolomějskou štolu. Restaurace Na Křižovatce otevírá od 14.00 hodin.

Zřícenina hradu Košumberk a město Luže:
sluneční hodiny a náměstí
7
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Město Luže je známé
především poutním
chrámem Panny Marie
na Chlumku a zříceninou
hradu Košumberk, ale
kromě toho na jeho náměstí
můžete nalézt unikátní
prstencové sluneční
hodiny (4), které jsou
úctyhodným kovářským
dílem z roku 1990 dosahujícím výšky 4 m. Bezplatné
parkoviště u OÚ.
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Hrad Košumberk (5) byl ve 14. století
strategickým místem celého regionu.
Dnes již jen pohled na zřícené zdi vybízí
k otázkám, které zodpoví průvodce při
komentované prohlídce. Otevírací
doba, vstupné*, parkování pod hradem.
Nedaleko se nachází Paletínská kaple
(červená TZ na východ) s dřevěným
posezením a místem na parkování.

TIP:
Košumberk je známý také Hamzovou léčebnou pohybového aparátu a k jejím
cenným bohatstvím patří vlastní rozsáhlý lesopark s mnoha vzácnými typy dřevin
a naučnou stezkou. V parku v pavilonu S se nachází také kavárna.

Zámek a přilehlé zahrady Chrast, muzeum
života na vesnici Rosice u Chrasti
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Barokní zámek v Chrasti (6) je oblíbeným
turistickým cílem díky své rozsáhlé okrasné
zahradě z poloviny 19. století, ve které se
dochovaly původní růže a vzácné stromy.
Můžete si zde prohlédnout různé expozice
včetně té věnované Ďáblově bibli nebo
historickému vývoji Chrasti. Nevynechejte
prohlídku předmětů zaniklých řemesel
(tkalcovské žakárové stavy). Otevírací doba
omezena, vstupné´*, parkoviště zdarma.
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Rosice (7): v budově
bývalé cihelny, kde se
konají trhy, naleznete
i galerii a muzeum, kde si
můžete prohlédnout jak
díla výtvarníků z regionu,
t a k h i s t o r i c ko u z e měděl skou techni ku
a potřeby běžného života
na vesnici. Otevírací doba
omezena, vstupné*,
parkoviště zdarma.

TIP:
Ze zámeckého parku je možné pokračovat po modré TZ lipovou alejí až ke kapli
sv. Jana Nepomuckého, případně ještě dále k archeologickému nalezišti a kostelu
sv. Markéty v Podlažicích, kde byla sepsána Ďáblova bible (cca 1,5 km od zámku).

Kanál Zminka, hasičské muzeum a dřevěný
kostel v Kočí
Kanál Zminka (8), též Dvakačovický kanál,
odebírá vodu z Novohradky a přivádí ji po
11,5 km do Loučné. Jeho trasa byla důmyslně
projektována tak, aby i bez zdymadel dokázal kanál
překonat zvýšené rozvodí mezi řekami. Až ho
minete, odbočte vlevo, kde najdete příhodné
parkoviště s lavičkou u řeky ideální pro malý
odpočinek.
Hasičské muzeum v Kočí (9) bylo otevřeno
v roce 2002 a je udržováno místními nadšenci za
účelem záchrany hasičské techniky. Najdete zde
její rozsáhlé sbírky, ale i historické a současné
hasičské artefakty. Otevírací doba omezena,
vstupné*, bezplatné parkoviště.

*

Kostel sv. Bartoloměje s krytým dřevěným mostem, který je jedním z nejstarších
zastřešených mostů v Evropě (1721).Vrcholně gotický kostel se zvonicí a dřevěným
malovaným stropem je možné navštívit po telefonické domluvě na čísle 724 180 265.

8
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*

TIP:
Restaurace Bartoni se nachází hned za hasičským muzeem a nabízí dobrá
polední menu za lidové ceny a široký výběr z hlavních jídel. Samozřejmostí
jsou i menší pochutiny a nápoje všeho druhu.

* GPS SOUŘADNICE A OTEVÍRACÍ DOBA
OBJEKTŮ *
TRASA Č. 1:
START CHRUDIM čerp. stanice EUROBIT N 49°57.19542', E 15°46.94453'
Rozhledna Barborka N 49°57.78905', E 15°38.42050'
Červen–srpen od 09:00 do18:00 (mimosezónní otevírací doba), volně přístupná
ź Zámek Choltice N 49°59.14140', E 15°37.11578'
Květen–srpen každý den kromě pondělí 10:00–17:00 (mimosezónní otevírací doba,
viz www.zamek-choltice.cz)
ź Zřícenina tvrze Svojšice N 49°57.97782', E 15°36.16012'
Tvrz volně přístupná.
ź Zřícenina Lichnice N 49°52.81780', E 15°35.24877'
Duben–říjen úterky až neděle 10:00–17:00 (kolem brány se dá projít, takže je hrad
přístupný nepřetržitě)
ź Muzeum Berlova vápenka N 49°52.57093', E 15°34.25517'
Květen–září úterky až neděle 10:00–17:00 (mimosezónní otevírací doba), vstupné
30/15 Kč
ź Seč: zámek + přehrada + pláž N 49°50.84242', E 15°39.61258' + N 49°50.17695',
E 15°39.17937' + N 49°50.42610', E 15°38.91987'
Zámek nepřístupný, přehrada průjezdná, k pláži se dá zajet po dohodě s recepcí ATC
ź Hotel Jezerka (oběd) N 49°49.27907', E 15°39.60030'
Otevřeno 7 dní v týdnu od 07:00 do 22:00
ź Babiččin dvoreček N 49°52.62557', E 15°45.56775'
Červenec a srpen od pondělí do soboty od 10:00 do 17:00 (mimosezónní otevírací
doba, o sobotách je většinou otevřeno, viz www.dvorecek-liciborice.cz)
ź Švýcárna N 49°54.73978', E 15°48.17422'
Květen–září od úterý do neděle 10:00–17:00, 70/30 Kč (mimosezóní otevírací doba)
ź Slatiňany - zámek + muzeum N 49°55.14798', E 15°48.72895'
Prohlídkové okruhy, vstupné a otevírací doba na www.zamek-slatinany.cz
ź Rozhledna Bára II N 49°55.16488', E 15°46.89375'
Omezená otevírací doba, ale na rozhlednu lze vystoupat i jindy (kousek od rozhledny
je občerstvení a WC)
CÍL CHRUDIM centrum N 49°57.08030', E 15°47.70863':
Informační centrum, Muzeum loutkařských kultur, Regionální muzeum Chrudim,
Muzeum barokních soch, atd.
ź

Benzinky: K&P Třemošnice N 49°52.54463', E 15°34.50497'
PRIM Heřmanův Městec N 49°56.73452', E 15°40.50545'
K&P Seč: N 49°51.14080', E 15°39.19265'

* GPS SOUŘADNICE A OTEVÍRACÍ DOBA
OBJEKTŮ *
TRASA Č. 2:
START HLINSKO benzinka OMV v Hlinsku N 49°46.18905', E 15°55.17138'
ź Dlouhý úsek Srní–Holetín
ź Zámek Nasavrky – expozice Po stopách Keltů N 49°50.69612', E 15°48.17197'
Červenec a srpen denně 9:00-17:00, vstupné 50/35 Kč (mimosezónní otevírací doba)
ź Rozhledna Boiika N 49°50.79058', E 15°47.04490'
Otevřena nepřetržitě, vstup volný.
ź Keltský archeoskanzen Země Keltů N 49°50.12665', E 15°47.97205'
Červenec a srpen denně 9.00–17.00, 100/50 Kč (odlišné vstupné v rámci akcí), mimo
sezónu jiná otevírací doba (www.zemekeltu.cz),
ź Rozhledna na Zuberském kopci N 49°46.88785', E 15°48.10745'
Červenec–srpen: út–ne od10.00 do 17.00 (v mimosezóně jiné časy!), 10/5 Kč
ź Skanzen Veselý Kopec N 49°45.78155', E 15°50.01932'
Červenec–srpen: út–ne: od 90.00 do 18.00, 90/60 Kč v době konání akcí 100/70 Kč,
otevírací doba a vstupné v jiných měsících na www.skanzen-vysocina.cz
ź Městské muzeum Svratka N 49°42.60055', E 16°2.12167'
Červenec–srpen: út–ne: od 10.00 do12.00, od 13.00 do16.00, 35/25 Kč, mimosezonní
otevírací doba (www.muzeum.svratka.cz)
ź Vojtěchovská rozhledna N 49°46.81022', E 15°58.78572'
Červenec–srpen každý den od 9.00 do 17.00, mimosezónní otevírací doba, 20/10 Kč
CÍL CENTRUM HLINSKA – parkoviště u hlineckého Betléma N 49°45.72943',
E 15°54.35570':
Infocentrum, volně přístupná památková rezervace (restaurace, muzeum, akce)
s možností prohlídkových okruhů (www.betlem-hlinsko.cz).
Benzinky: Agro Žamberk N 49°46.31722', E 16°1.84237'
EuroOil Svratka N 49°42.47475', E 16°1.39815'
Eurobit Nasavrky N 49°50.84982', E 15°48.50795'

TRASA Č. 3:
START CHRUDIM Benzina N 49°56.23187', E 15°47.71975'
Zřícenina Žumberk N 49°52.36627', E 15°51.46295'
Volně přístupné, možnost přespání pod širákem. Dva hezké kostely na náměstí.
ź NKP – Ležáky N 49°49.89137', E 15°53.98823'
Památníky (hrobodomy) volně přístupné, muzeum zpoplatněno (30/20 Kč), občasné
akce (www.lezaky-memorial.cz).
ź

* GPS SOUŘADNICE A OTEVÍRACÍ DOBA
OBJEKTŮ *
Pomník Karla Kněze N 49°50.62647', E 15°55.19698'
Objekt volně přístupný.
ź Košumberk N 49°53.04247', E 16°2.11765'
Duben–září denně kromě pondělí, v říjnu víkendy a svátky, časy prohlídek:
10.00,11.00,13.00,14.00,15.00,16.00 hod (45 minut), 50/25 Kč. Tel. 469 672 191.
ź Luže – sluneční hodiny N 49°53.62033', E 16°1.68965'
Objekt volně přístupný na náměstí v Luži.
ź Zámek Chrast N 49°54.07147', E 15°56.21002'
Duben–říjen: út–ne: od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00, 30/20 Kč
ź Rosice – Muzeum života na vesnici N 49°54.98937', E 15°56.58580'
Objekt je otevřen každou sobotu od března do prosince v době konání rosických trhů
od 7.00 do 12.00 hod, parkování na zpevněné ploše, občerstvení a toalety se nacházejí
v areálu. Vstupné 15/5 Kč, parkování za 15 Kč/vozidlo. Jiný termín návštěvy si lze
předem vyjednat na tel.: 776 661 298.
ź Kanál Zminka N 49°58.67483', E 15°53.52068'
Volně přístupný, možnost parkování u řeky nedaleko.
ź Hasičské muzeum Kočí N 49°57.00668', E 15°51.25922'
Návštěva kdykoli po telefonické domluvě (tel. 723 376 827). Vstupné dobrovolné.
CÍL CHRUDIM CENTRUM N 49°57.06120', E 15°47.68948'
ź

Benzinky: Benzina Čepro Dřeveš N 49°49.80088', E 15°55.28342'
Benzina RobinOil Skuteč N 49°50.94772', E 15°59.53915'
Benzina Framex Hrochův Týnec N 49°57.66472', E 15°55.07198'

SERVISY, MOTOCENTRA A BIKE SHOPY
Motobazar Motobikes, s. r. o. Bylany (prodej, výkup a servis):
49°57'17.66"N,15°43'59.73"E, tel.: 608 343 455, 775 343 458
ź MotocentrumTass, Rabštejnská Lhota (motocykly, příslušenství), tel: 774 734 345
ź Motoslužby Denicol Chrudim (prodejna, náhradní díly): 49.9449375N, 15.7959125E,
tel: 469 638 911, 602 474 640
ź BikerStyle Přestavlky (kamenná prodejna, eshop): 49.9388083N, 15.9271378E,
tel. 608 980 098
ź Auto Moto Centrum Chrudim (servis): 49.9379692N, 15.7949450E, tel. 777 281 414
ź Pivrs Moto Lukavice (servis, prodej, náhradní díly): 49.8894389N, 15.8319961E
ź

Použité fotograﬁe pochází z archivu Národního Geoparku Železné hory a Městského muzea
Svratka
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