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Rohozná – lomy v Rohozné (možnost koupání) – Kameničky – vlevo po cyklo 4121 – Trhová Kamenice – 
„tábor“ 
 

 

 
 
„tábor“ – vlevo po ŽTZ – Trhová Kamenice – z náměstí po cyklo 4121 – Kameničky 

Obec Kameničky leží v nadmořské výšce 625 m v pramenné oblasti řeky Chrudimky, která je páteřním 
tokem celého mikroregionu Hlinecko.  
Středověká osada vznikla na přelomu 13. a 14. století. První písemná zpráva o osídlení pochází z roku 1350 
a týká se farního kostela. V letech 1764 – 66 byl na místě starého dřevěného kostela zbudován barokní 
kostel Nejsvětější Trojice, nákladem Filipa Kinského. Nedaleko kostela při silnici je umístěn pomník obětem 
I. světové války od hlineckého rodáka akademického sochaře Karla Lidického. Malebnost obci dodávají také 
památkově chráněné roubené chalupy a usedlosti – Zdražilův statek, Brázdův statek, Myškův dům, Kubíčův 
dům, Hospoda u Polanských, Zavřelův dům, U Vašků a další. 
Působil zde nejvýraznější český impresionista malíř Antonín Slavíček. Pobýval v obci v letech 1903 - 1907. 
Za jeho působení zde vznikl jeho slavný obraz U nás v Kameničkách, který byl také vystaven v Paříži. 
Kameničky byly a jsou vždy spojeny s výtvarným uměním. Žili zde svá léta a tvořili například malíři Josef 
Dvořák, Karel Wagner, Jaroslav Sodomka. Scházeli se zde a malovali také Macoun, Dvořák - Baťka a další. 
Kameničky si velmi oblíbil herec a divadelní pedagog Radovan Lukavský, který zde pravidelně uváděl 
výstavy obrazů. Žije zde a tvoří malířka Anna Dvořáková. Kameničky proslavil také spisovatel Karel Václav 
Rais, který sem umístil děj svého románu Západ. 
Koncem 19. století měla obec přes 1200 obyvatel a 190 obytných stavení. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 817 
obyvatel. 
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lomy u Nasavrk (možnost koupání) – Nasavrky – PIVNÍ ZASTÁVKA  

Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 1 607 obyvatel v 361 domech. K 24. září 2008 byl obci obnoven status města.  
Historici se přou o výklad názvu obce. Ještě před nedávnem výklad připouštěl, že Nasavrky mají původ ve 
staročeském slovním spojení "na sě vrkati", tj. ves lidí, kteří na sebe zamilované vrkali. Skutečnost však 
bude pravděpodobně méně romantická. Jedním z možných výkladů je odvození z "Nasswerk", tj. "mokrý důl" 
či složeniny "Nassau" = "mokrá niva", a „werk“ = „důl, šachta“. "Nassauwerk" by pak byl "důl u mokré nivy". 
Spojitost Nasavrk a středověkého dolování se však nepodařilo zatím spolehlivě doložit. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy zde měl majetek Konrád z Nasavrk. V roce 1350 stál 
již zdejší kostel Svatého Jiljí a na místě nynějšího zámku se nacházela tvrz. V té době patřily Nasavrky císaři 
Karlu IV., který v roce 1355 daroval panství Strádov i s Nasavrky olomouckému biskupovi a pozdějšímu 
pražskému arcibiskupovi Janu Očkovi z Vlašimi. Když v polovině 15. století hrad Strádov zpustl, byla 
přenesena správa panství na tvrz do Nasavrk. V 18. stol. přešlo sňatkem panství do majetku Auerspergů, 
kteří jej drželi až do roku 1945. 

Zámek Nasavrky = zámek byl vybudován okolo roku 1600 na místě dřívější tvrze. Během doby byl zámek 
několikrát přestavěn do dnešní podoby dvoupatrové rezidence. Poslední úpravy proběhly v letech 1995 - 
1997 a v prostorách zámku je nyní umístěna interaktivní keltská expozice a konají se zde různé kulturní 
akce. 

Mezi další památky města patří krucifix, socha svatého Jana Nepomuckého a kaštanka = sad jedlých 
kaštanů, vysazovaných již od roku 1776. 

Významným rodákem města je prof. Emil Navrátil (1866 – 1928) = profesor na ČVUT, v roce 1928 byl zvolen 
rektorem. 
 

 

MTZ vlevo = Keltská NS  
Vede místy původního keltského osídlení v okolí Hradiště a Nasavrk. V Nasavrkách se v rámci NS podíváme 
k zámku a do Kaštanky. Dále navštívíme rozhlednu Boika a projedeme keltským oppidem. Bohužel 
nenavštívíme nejvyšší vodopád Železných hor (výška 3 m), protože bychom museli sestoupit o více jak 100 
metrů níže do údolí Chrudimky. 
 
rozhledna Boika  

Patnáctimetrová dřevěná rozhledna z roku 2006. Panoramatický výhled z kryté plošiny ve výšce 11 metrů. 
Má vlastní turistickou známku, kterou lze zakoupit v Infocentru Nasavrky nebo v obci České Lhotice. 
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České Lhotice 

První písemná zmínka o obci (Lhotyczie) pochází z roku 1329. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 105 obyvatel. 
 
na cyklo 4114 vpravo – Hradiště  

Již ve 2. století př. n. l. se zhruba na ostrohu nad řekou Chrudimkou rozkládalo keltské oppidum. První 
písemná zmínka o obci pak pochází z roku 1329. V roce 2006 zde bylo registrováno celkem 23 domů 
využívaných převážně pro rekreaci. V blízkosti vesnice se nalézá rovněž mnoho rekreačních chat, zejména 
nad blízkou přehradou Křižanovice. 
V Hradišti je evangelický sbor = tajní evangelíci ve vesnicích kolem Hradiště žili již před Tolerančním 
patentem. Po jeho vyhlášení se přiklonili k helvétskému vyznání. V roce 1787 byla v Hradišti postavena 
dřevěná modlitebna, kterou později nahradil zděný toleranční kostel, postavený v letech 1842–1847. Ten 
zde stojí dodnes, do roku 1860 byl vedle něho založen hřbitov. Fara byla postavena v roce 1835 vedle 
kostela. 
 
po ŽTZ vlevo – rozcestí Oppidum vlevo po silnici – Keltské oppidum 

Oppidum je situováno na ostrohu nad Křižanovickou přehradou. Samotné jádro má rozlohu 20 hektarů a 
předhradí asi 10 hektarů. Nepatří k největším oppidům u nás, je však výjimečné tím, že je jediným 
doloženým oppidem ve východních Čechách. Tvořilo pravděpodobně spojnici mezi povltavskými oppidy v 
jižních a středních Čechách a mezi jejich protějšky na Moravě. 
Oppidum bylo postaveno v pozdní době laténské v 2. - 1. století př. n. l. Bylo z větší části přirozeně chráněné 
strmými svahy a řekou Chrudimkou. Nejvíce zranitelná místa byla bráněna dvojitým a někde i trojitým valem. 
Tyto valy jsou dobře patrné i v dnešní době. 
 
přes hráz Křižanovické přehrady I  

Křižanovice I je údolní nádrž na řece Chrudimce. Vybudovaná byla spolu s vyrovnávací nádrží Práčov 
(Křižanovice II) mezi lety 1948 až 1954. Maximální zatopená plocha dosahuje 31,8 ha. Průměrný 
dlouhodobý průtok činí 2,61 m³/s. 
Má betonovou gravitační přímou hráz trojúhelníkového profilu o výšce 31,7 m, délce 130 m a šířce 6,6 m, po 
jejíž koruně vede silnice z Nasavrk do Křižanovic. Objem přehrady je 2,036 miliónů m³ a její vodní hladina 
má při maximálním stavu 404,10 m n.m. plochu 31,80 ha. 
Využívá se k zadržení vody pro vodárenské využití v oblasti východních Čech a dále za účelem výroby 
elektrické energie v nedaleké vodní elektrárně Práčov I, se kterou je spojena potrubím o průměru 2,2 m a 
délce asi 3,2 km. Plní energetickou a vodárenskou funkci. 
 
Slavice  

Část obce Licibořice. V roce 2009 zde bylo evidováno 8 adres. 
 
po silnici vlevo – před Křižanovicemi na cyklo 4112 vpravo 

Obec. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 112 obyvatel. Nedaleko obce je ložisko Pb-Zn-Cu rud s barytem, s obsahy 
okolo 4-6% Zn, ověřené geologickým průzkumem v 80. letech 20. století. 
 
Licibořice  

Obec. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 262 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1329. V obci se 
nachází kostel svatého Michaela postavený před rokem 1350. 
Babiččin dvoreček = asi 400 let starý statek, kde jsou k vidění různá domácí i lesní zvířata. 
 
cyklo 4177 – Smrkový Týnec 

Vesnice a katastrální území. V roce 2009 zde bylo evidováno 78 adres. 
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Zabitý kopec – Perný rybník – cyklo 4185 – u odpočívadla vpravo po cestě k vyhlídkové věži 
Nerozhledna Na Chlumu 

Kamenná vyhlídková věž s dřevěným krytým vyhlídkovým ochozem. Leží na jižním úpatí kopce Hůra (403m) 
ve výšce 370 m n.m. Vyhlídková plošina je ve výšce 3 m. Rozhlednu nechal na přelomu 19. a 20. století 
vystavět zdejší majitel panství kníže František Josef Auersperk (proto se můžeme setkat s pojmenováním 
Auersperská vyhlídka, jindy se zase hovoří o Vlčím hrádku) jako protipožární hlásku a za účelem výhledu v 
tehdejší myslivecké oboře. Na masivní kamenné podezdívce spočíval dřevěný krytý ochoz, díky kterému 
činila výška rozhledny cca 10 metrů. 
Po druhé světové válce zbylo z věže jen torzo. Rekonstrukce proběhla až v roce 2013 a od poloviny 
prosince 2013 je vyhlídka opět volně přístupná, výhledy jsou však znemožněny okolními stromy. 
 

 



zpět na cyklo 4185 – vrchol Hůra (403 m n.m.)  – vlevo po MTZ – rozhledna Bára II 

Stojí na Čertově skalce ve výšce 345 m n.m. Jde o celodřevěnou věž, která byla postavena v roce 2008 
podle plánů architektonického studia Martina Rajniše (např. poštovna na Sněžce). Rozhledna má tvar 
trojbokého jehlanu připomínající dětskou stavebnici. Byla vyrobená jako tzv. dutá hráň z modřínového (95 
m

3
) a dubového dřeva (5 m

3
), které pocházelo z lesů města Chrudim. Základnou stavby je rovnostranný 

trojúhelník o hraně 13,8 metrů. Modřínová prkna tvořila celkem 98 vrstev a jejich držení bylo provedeno 
prostřednictvím čtvercových přeložek. Hřebíky byly použity pouze na tyto přeložky. Rozhledna dosáhla výšky 
29,8 metrů, přičemž horní část o výšce 10 metrů byla usazena speciálním jeřábem. Na vrcholu věže bylo 
umístěné signalizační světlo, protože rozhledna se nachází v letištním koridoru. Celá konstrukce byla 
ukotvená trojicí tažných lan. Na vyhlídku ve výšce 17 metrů vedlo 78 schodů. Slavnostní zpřístupnění 
rozhledny proběhlo v sobotu dne 21. června 2008. Obdobným způsobem je nedaleko postaven i domek pro 
obsluhu rozhledny a občerstvení. Areál ohlídala bezpečnostní kamera.  
Ačkoli architekt odhadnul životnost stavby na 50 let, sloužila věž návštěvníkům pouze 4 dny! Dne 25. června 
2008 se totiž krajem přehnala větrná bouře, která celou stavbu strhnula. Nicméně věž byla obnovena – proto 
nese název Bára II. Pro novou stavbu byla ale zvolena daleko odolnější verze. Nová základová deska byla 
přizpůsobena vylepšenému zabezpečení. Byly vylepšeny jistící prvky = speciální prokládky dřeva v nejvíce 
namáhaných rozích, vnitřní konstrukce z kmenů, ke které byla rozhledna připoutaná, supermoderní italské 
vruty atd. Speciální mechanismus kotevní systém každou hodinu na 30 sekund automaticky povolí, aby 
dřevěná konstrukce mohla reagovat na změny vlhkosti a teploty, při silném větru je uvolnění blokováno. 
Odlišnou podobu získala i špička věže. Autoři rozhledny chtěli původně použít i nepoškozené dřevo ze 
zřícené stavby, ale ukázalo se, že to nepůjde. Všechno dřevo bylo rozštípané. Nová Bára by měla odolat 
větru až o síle 200 km/hod (původní rozhledna byla konstruována na vítr do 120 km/hod.). 
 
zpět po MTZ – Kočičí hrádek 

Jde o miniaturu hradu, kterou koncem devatenáctého století nechala v lese za slatiňanským parkem postavit 
kněžna Vilemína Auerspergová. Hrádek vzbuzuje mezi současnými návštěvníky hlavně dětmi stejné 
nadšení, jako u malých potomků rodiny Auerspergů. 
 
po NS Ke kočičímu hrádku = ZTZ – Švýcárna 

Objekt Švýcárna sloužila původně jako salaš, v 19. stol. pak byla přestavěna na hájovnu pro občasný pobyt 
panstva v přírodě. Dnes slouží jako interaktivní muzeum starokladrubského koně. Zde se návštěvník může 
seznámit s problematikou chovu starokladrubských koní, s průběhem opravy celé stavby, s životem 
profesora Bílka - zachránce starokladrubských vraníků, dále se standardem starokladrubských koní, 
prohlídnout si box pro koně, vyzkoušet jízdu na kočáře a řízení koňského spřežení a v promítacím sále 
shlédnout odborné i tematické filmy o koních, kování, reprodukci koní, životu koní a mnoho dalšího. Provoz 
opravených prostor byl zahájen 29. 6. 2012. 
 
Vrchlického návrší 

Nachází se v třešňovém sadu, kterému vévodí nenápadná vyvýšenina, vytvářející seskupení několika 
skalisek pokryté vzrostlými stromy s pamětní deskou Jaroslava Vrchlického od Otakara Španiela. Podobizna 
J. Vrchlického je na plaketě vyvedena v životní velikosti. Je odtud široký výhled k východnímu obzoru. Místo 
si oblíbil Jaroslav Vrchlický, když ve Slatiňanech často pobýval s rodinou v letech 1890 – 1909. Velice 
zajímavý je celou svou historií obraz Panny Marie umístěný na křemencové skalce v kamenném podstavci, 
který pro něj v roce 1852 vyrobil škrovádský kameník pan Zábranský. Obraz pochází z roku 1444 a je 
malován na kovové plotně. Ze zbořeniště kláštera Dolní Rakousy jej přivezla kněžna Gabriela Auerspergová. 
Bronzová plaketa Jaroslava Vrchlického i boží muka na návrší jsou na seznamu nemovitých kulturních 
památek.  
 
sjezd k zámeckému parku a parkem k zámku (nebo okolo po cyklo 4112) – Slatiňany – OBĚD + 
zmrzlina Málek (ul. T. G. Masaryka 594) 

První písemná zmínka o Slatiňanech pochází z roku 1294, kdy zde na skalnatém ostrohu nad řekou 
Chrudimkou stála pouze dřevěná gotická tvrz. Jejím vlastníkem byl až do roku 1297 František ze Slatiňan. 
Název města Slatiňany je odvozen od slatí (či slatin), uprostřed kterých původní osada vznikla. Ve 
Slatiňanech se ovšem traduje i pověst o chasníkovi, honícím divoké prase s dřevěnou tyčí křičíc „S latí na 
ní!“, což je spíše produkt lidové slovesnosti z pozdější doby. 
V 15. stol. tvrz zpustla a v 16. stol. byly Slatiňany zkonfiskovány pro účast na protihabsburském boji. 
V průběhu dalších let se majitelé měnily až je v 18. stol. sňatkem získal Jan Adam, kníže z Auerspergu. 
V této době doznala obec největšího rozkvětu. Z bezvýznamné vsi se Slatiňany staly hospodářsky i kulturně 
živým místem.  
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Auerspergové vlastnily zámek, pozemky i hospodářskou výrobu ve Slatiňanech až do roku 1938, kdy zemřel 
František Josef, kníže z Auerspergu. Poté, co zemřel roku 1942 ve Vídni i jeho syn Ferdinand Maria, místní 
větev Auerspergů vymřela po meči. V roce 1945 na základě Benešových dekretů byl majetek zestátněn. 
Slatiňany byly 1. července 1971 povýšeny na město. V současné době má město spolu s místními částmi 
Škrovád, Kunčí, Trpišov a Kochánovice 4040 obyvatel. 

Kostel sv. Martina, spojený krytou chodbou se sousedním zámkem. Farní kostel římskokatolické církve 
pochází ze 14. století, přestavěný byl v letech 1891 až 1892 Františkem Schmoranzem starším do 
novogotického stylu. 

Státní zámek Slatiňany s hippologickým muzeem a anglickým parkem o rozloze 16 ha, přecházejícím jižním 
směrem v parkovou nivu s výběhy pro koně a třešňovkou 
Zámek s rozsáhlým parkem patří k nejvýznamnějším budovám města Slatiňany. Zámek má trojkřídlý 
půdorys v podobě k severu otevřeného písmene U, od severozápadní strany vybíhá k západu dodatečně 
přistavěné další křídlo. Největších architektonických změn zaznamenal v 19. století, kdy byla majitelem 
rodina Auerspergů. Zámek je majetkem státu a jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav. Park i zámek 
jsou přístupné veřejnosti. Roku 2001 byl slatiňanský zámek rozhodnutím vlády ČR prohlášen národní 
kulturní památkou. 
Předchůdkyní zámku byla středověká tvrz. Jejími pozůstatky jsou gotické sklepy pod západním křídlem 
zámku. Po roce 1580 dal Bohuslav Mazanec z Frymburka tvrz rozšířit a přestavět na renesanční zámek pod 
vedením Ulrika Aostalliho. Tato budova dodnes představuje stavební jádro zámku. Od roku 1623 přestal být 
zámek načas panským sídlem a v závěru třicetileté války byl opakovaně vydrancován Švédy. Zpustlý zámek 
dal po roce 1669 opravit Adam Zikmund Purkhart z Voděrad. Vyjma nové barokní střechy se tím renesanční 
vzhled zámku příliš nezměnil. Další úpravy zámku proběhly za Jana Adama z Auerspergu před rokem 1755. 
Synovec a dědic Jana Adama, Karel z Auerspergu nechal počátkem 19. století sjednotit vzhled zámku v 
klasicistním stylu. Koncem 40. let 19. století došlo k novogotické úpravě, provedené Benediktem Škvorem a 
jeho žákem Františkem Schmoranzem st. Přestavby probíhaly až do konce 19. století. V letech 1898 až 
1901 získal zámecký areál zhruba nynější podobu vybudováním hřebčína, Švýcárny a Kočičího hrádku 
(miniatury gotického hradu při okraji zámeckého parku). Roku 1942 zdědil zámek po Ferdinandu 
Auersperkovi Josef Trautmannsdorf, kterému byl majetek v roce 1945 zkonfiskován a přešel do vlastnictví 
státu. 
V letech 1950 až 1952 bylo v prostorách zámku zřízeno hippologické muzeum, které dokumentuje vývoj 
koně od jeho vzniku (zhruba před 55 mil. lety) po současnost. Ve 34 místnostech zámku jsou umístěny 
předměty s koňskou tematikou ze 122 hradů a zámků. Svým rozsahem a komplexností sbírek se stalo toto 
museum nejrozsáhlejší v Evropě. V přilehlém hřebčíně si můžete prohlédnout koně Převalského, v minulosti 
v přírodě vyhynulého. 

Hřebčín Slatiňany = je chovnou stanicí vraníků českého plemena starokladrubských koní. Je součástí 
Národního hřebčína Kladruby nad Labem. V hřebčíně Slatiňany je chováno přibližně 250 starokladrubských 
koní. 

Starokladrubský vraník - dostihové koně v hřebčíně chovali již Auersperkové. Ti v letech 1898-1901 vystavěli 
hřebčín pro dostihové koně a koně pro perfosní hony. Plemeno starokladrubského vraníka má historické 
kořeny v době Rudolfa II., a po dlouhá staletí sloužilo jako zdroj kočárových koní pro rakouský císařský dvůr. 
Jde o unikátní plemeno, které je dnes chováno v tomto rozsahu jen v České republice. Chov byl téměř 
zničen úsilím československého státu po roce 1918, kdy bylo rozhodnuto o jeho likvidaci. Do roku 1931 se 
chov podařilo téměř zničit rozprodejem a převody chovného stáda. S regenerací chovu začal až profesor 
František Bílek ve 40. letech 20. stol. Podle mnoha odborníků na poslední chvíli. K regeneraci museli být 
využiti zčásti i koně jiných plemen. Od roku 2001 je kmenové stádo bílých starokladrubských koní (a hřebčín 
Kladruby) národní kulturní památkou. 

Významní rodáci a osobnosti Slatiňan 

 zpěvačka Helena Vondráčková a její bratr, skladatel a zpěvák Jiří Vondráček, otec Lucie 
Vondráčkové 

 Gustav Schmoranz, ředitel Národního divadla v Praze 

 PhDr. MUDr. František Bílek, DrSc., který obnovil chov starokladrubského plemene 

 v roce 1833 nebo 1837 se ve Slatiňanech usadil významný český stavitel František Schmoranz 
starší, který provedl celou řadu regotizací staveb po východních Čechách. Ve Slatiňanech se narodili 
všichni jeho synové, z nichž do dějin zasáhli nejvíce dva: František Schmoranz mladší, který byl 
taktéž významným architektem a Gustav Schmoranz, ředitel Národního divadla. 

 Jaroslav Vrchlický navštěvoval Slatiňany pravidelně od roku 1888 každé univerzitní prázdniny a byl 
ubytován nejprve v čp. 131 a později v bývalém hostinci U Čiháků (nyní restaurace U zámku). V roce 
1908 při letním pobytu ve Slatiňanech onemocněl a po návratu do Prahy utrpěl mozkovou příhodu. 
Naposledy byl ve Slatiňanech v roce 1909. 
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po MTZ – na silnici u mostu vlevo – Lukavice 

Obec se rozkládá na severních a západních svazích kopce Jahodnice. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 879 
obyvatel. Název je předslovanský a dokládá osídlení již v době před Kristem, kdy v nedalekém Hradišti u 
Českých Lhotic stálo keltské oppidum. V době raného slovanského osídlení zde začínal hraniční hvozd na 
pomezí Čech a Moravy. Pomístní název Mýto ukazuje, že zde na stezce, která vstupovala do Chrudimské 
sídelní komory, stávala mýtnice. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1312. Na konci 16. století se zde začal těžit pyrit a od 17. 
století zde pracovala továrna na jeho zpracování, která vyráběla síru a později i kyselinu sírovou. Doly byly 
uzavřeny v roce 1892 a v roce 1905 se chemická výroba přesunula do nedalekých Slatiňan. Památkou na 
hornickou minulost obce je hornický oltář v kostele sv. Bartoloměje v nedalekých Bítovanech. 

Pyritové doly, šachty, odvodňovací štola - hlavní šachtou lukavických pyritových dolů byla Bartolomějská 
šachta. Nejhlubší patra dolu sahala až do hloubky 210 m a táhla se do vzdálenosti několika kilometrů. Na 
ústí šachty stále těžní věž a kulový žentour. Dnes je šachta uzavřena betonovou deskou a zatopena důlní 
vodou. 
Nedaleko byla vybudována vodní šachta Vilemína, která sahala do hloubky 66 m a sloužila k odvodňování 
zdejších dolů. Voda z ní odtékala odvodňovací štolou dlouhou 1593 m, která ústí v údolí Chrudimky u 
někdejší osady „Na Pilce“. Počátek štoly je v Lukavici v hloubce 23 m. Pumpy pohánělo vodní kolo o 
průměru 8 m. V blízkosti jámy jsou rozsáhlé zbytky důlních odvalů a odpadů z chemické výroby. 
Důlní vody jsou v důsledku rozkladu pyritu značně kyselé s vysokým obsahem sloučenin železa, které se 
usazují jak ve štole, tak v potoce a řece Chrudimce, jako nápadně rezavě hnědé povlaky. Kyselé vody (tzv. 
Lukavina) působily značné škody na mlýnském zařízení mlýna „Skály“ a při haváriích se škody projevovaly i 
v 10 km vzdálené Chrudimi. Docházelo k úhynu ryb a vodní drůbeže. Aby se zabránilo škodám ve mlýně, 
byla voda převedena zvláštním kanálem pod řečištěm Chrudimky, mimo dosah mlýna. V poslední době byl 
tento systém znovu obnovem. Pískovcový portál při ústí štoly je chráněn jako technická památka. 

Zámeček - v roce 1700 dal knížecí rod Auerspergů postavit barokní budovu Knížecího horního úřadu. Dnes 
zde sídlí obecní úřad. 

Památný dub - památný dub letní (Quercus robur) roste v zahradě u domku čp. 23. Dosahuje výšky asi 25m 
a obvod kmene přesahuje 6 m. Jeho stáří je podle některých pramenů až 770 let. Strom je chráněn od roku 
1990 pro svůj vzrůst a jako krajinná dominanta. 

Dub na Hrádku - v místě zvaném Na hrádku se nachází dub starý kolem 580 let, obvod kmene je 710 cm, 
výška 31 m. 
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cyklo 4113 – Lukavička – Vížky – vlevo po cyklo 4121 – Žumberk 

Osada vznikla v blízkosti hradu Žumberk a od roku 1487 je uváděna jako městečko nebo městys. 100 m od 
hradních zdí stojí kostel Všech Svatých, který byl původně gotický, ale v roce 1880 byl přestavěn v 
pseudorománsky a pseudogoticky. U kostela je zvonice s dřevěným patrem a barokní socha sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1772 od neznámého sochaře. Nápisy na podstavci jsou latinské. 
Za kostelem se nachází Laušmanovo náměstí, pojmenované po místním rodákovi Bohumilu Laušmanovi, 
někdejším poslanci Národního shromáždění. Byl to sociálně demokratický politik a ministr průmyslu v letech 
1945-1948, který se v Žumberku narodil 30. 8. 1903. Samotná obec se rozkládá na úbočích kopce a na 
březích řeky Holetínkya potoku Ležák. 
V samotné obci i v jejím okolí je mnoho lomů, kde se těžila a těží červená Žumberecká žula. Pracovali zde i 
obyvatelé nacisty vypálené vesnice Ležáky. V zalesněném údolí Holetínky u silnice na Lukavici leží hradiště 
Hrádek se zbytky středověkých valů a příkopů. 
V současné době zde žije 226 obyvatel. 
 
na cyklo 4120 vpravo – Na Perku 

Samota se slunečními hodinami v jižním štítě. 
 
Miřetice 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. Obec několik set let náležela k panství Přestavlky. Roku 
1837 se zde zmiňuje pila a mlýn. Již tehdy se zde těžila žula a existovalo pět chovných rybníků. Název obce 
se odvozuje od zemana Miřaty, jenž měl dle legendy tvrz v blízkých lesích. 
Ještě v 19. století šlo o nevelkou vesnici (k roku 1830 měla 26 domů a 167 obyvatel). Po druhé světové 
válce byly Miřetice v souvislosti s těsnou blízkostí památníku Ležáky modernizovány. Velký stavební 
rozmach nastal v 60. letech 20. století. Obec nemá významnější historické stavební jádro, jen při křižovatce 
silnic od Dubové (č. 337) a od Žumberka (č. 33775) připomíná původní náves čtveřice chalup postavených 
do oblouku (čp. 1, 2, 20 a 3). 
Kovárenský rybník – rybník s přilehlou slatinnou loukou je chráněn jako přírodní památka; předmětem 
ochrany jsou vzácné mokřadní rostliny. 
Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1197 obyvatel. 
 

 
 
vlevo po cyklo 4114 – Dachov – Ležáky – památník 

Ležáky (německy Ležak, od roku 1939 Lezaky) byla osada, která byla 24. června 1942, 14 dní po vyhlazení 
Lidic v důsledku heydrichiády, vypálena a její obyvatele zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla 
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ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora 
Reinharda Heydricha. 
Osadu Ležáky tvořilo 8 domů seskupených kolem mlýna na říčce Ležák. Po válce nebyly Ležáky obnoveny, 
ale na jejich místě vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy původních budov a pietní místo.  
Historické pozadí 
Od roku 1941 byly v Protektorátu Čechy a Morava vysazovány parašutistické skupiny, které měly za úkol 
navázat kontakt s odbojem, zlepšit spojení s exilovou vládou v Británii a vést diverzní akce proti německým 
okupantům. 
27. května 1942 provedli parašutisté atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. To 
vedlo k masovým represím proti českému obyvatelstvu. 
10. června byly demonstračně vyhlazeny Lidice na Kladensku. 
16. června se parašutista Karel Čurda, oddělený od ostatních, přihlásil na pražském gestapu a vypovídal i o 
odbojové síti na Pardubicku. 
20. června byl zatčen její první člen, správce lomu Hluboká v bezprostřední blízkosti Ležáků 
21. června ležácký mlynář Švanda. Oba byli vyslýcháni a mučeni. 
Zničení Ležáků 
24. června časně odpoledne obklíčilo Ležáky 150 mužů pardubické roty 20. záložního policejního pluku 
„Böhmen“ pod vedením gestapa, na vnější kordón bylo povoláno 30 českých četníků z Chrudimi a Náchoda. 
Němci shromáždili obyvatele Ležáků i z okolí, kde se právě zdržovali, a odvezli je do pardubické vily 
Zámeček, kde policejní pluk sídlil a za heydrichiády popravoval. Následně domy vyrabovali a kolem páté 
zapálili. Všech 33 obyvatel starších 15 let bylo po deváté hodině večer zastřeleno. 26. června byla zpráva o 
vyhlazení Ležáků zveřejněna. 
Na podzim 1943 byly trosky budov strženy. 
Ležácké děti byly z Pardubic večer převezeny do dětského útulku v Praze a počátkem července do 
průchozího tábora v polské Lodži, kde byly roztříděny: Dvě děti byly vybrány jako vhodné k poněmčení a 
zbylých jedenáct 25. července předáno gestapu, načež byly zavražděny patrně v plynové komoře v 
Chelmnu. 
Vyhlazení Ležáků přežily sestry Jarmila (*13. listopad 1939) a Marie (*duben 1941) Šťulíkovy, které byly 
odeslány na převýchovu do Třetí říše. Jarmila se dostala do rodiny zemědělského inženýra Rudolfa Paetla 
na území Polska. Po válce rodina sama nahlásila, že opatruje dítě určené k poněmčení. Marie byla umístěna 
do rodiny německého úředníka v Poznani. 
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cyklo 4115 vlevo – Rohozná – lomy v Rohozné (možnost koupání) 

Vesnice, v roce 2009 zde bylo evidováno 70 adres.  
V blízkém okolí vesnice jsou vyhlášena dvě chráněná území. Západně od vesnice je Rohozenský velký 
rybník, který je s okolními mokřinami vyhlášen jako přírodní rezervace Strádovka. Západně je kolem 
Hubského rybníka přírodní rezervace Hubský. 
 
Kameničky – vlevo po cyklo 4121 – Trhová Kamenice – „tábor“ 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1439, uvádí se však i darovací listina z roku 1242. Údajným 
zakladatelem obce měli být představení kláštera ve Vilémově. 
Obec, vzhledem ke své geografické poloze, měla být přirozeným centrem správním a obchodním. V 15. 
století získala od Vladislava II. status městečka s erbem (stříbrný lev na červeném poli), bylo obnoveno i 
privilegium tržní, kdy bylo povoleno 10 výročních trhů. Také byla udělena cechovní práva pro cech 
Kameníků. 
Během 16. století vznikly v obci a jejím okolí pivovary, hamry, mlýny a pily. 
Během třicetileté války byla obec silně poškozena průchodem vojsk švédského vůdce Torstenssona, z 
tehdejších 40 hospodářství zůstalo 22 opuštěných. 
Za vlády Marie Terezie bylo (v roce 1762) městu potvrzeno právo uskutečnit výsadních trhů. 
V polovině 19. století město postihly požáry, při prvním větším požáru v roce 1833 vyhořela továrna na 
hračky a o rok později vyhořela téměř celá obec. 
29. října1853 byla obec povýšena na město a o šest let později došlo ke stavbě silnice do Hlinska v Č. 
Na konci druhé světové války 8. května1945 ustupující německé jednotky zabili v této vesnici a jejím okolí 13 
civilistů včetně místního kněze, který byl před smrtí mučen. Tento zločin nebyl nikdy stíhán. 
10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. 

Kostel sv. Filipa a Jakuba, kříž z polomského hřbitova = kostel je na zdejší chudé poměry stavbou velmi 
honosnou a krásnou. V letech 1737 až 1747 byl přestaven v barokním slohu. Při návštěvě kostela stojí za 
povšimnutí obraz nad oltářem - pochází z roku 1852 a je na něm vyobrazeno městečko té doby. Nachází se 
zde také nejstarší dochovaná památka celého okolí – náhrobní kámen majitele tvrze. Náhrobek je 
z růžového mramoru. 

Budova muzea = původně zde stála „Rybniční tvrz pod Zeleným Táborem“. V roce 1712 tvrz přestavěli 
v barokním slohu na faru. Nyní se tu nachází muzeum Trhové Kamenice, obřadní místnost a výstavní sál. 
Ve strašidelném sklepení jsou k vidění místní strašidla. 

Pamětní deska = pietní místo obětí trestné výpravy německé armády z 8. května 1945 na budově čp. 6 za 
kostelem, kde dříve stávala dřevěná fara. Na tomto místě byli popraveni čtyři rukojmí z Rohozné. Na zdi 
najdete pod sklem stopy po střelbě. 

Památník obětem fašismu s bustou T. G. Masaryka = pomník stojící před základní školou je věnován 
obětem 1. a 2. světové války. 

Památník obětem holokaustu = tento památník se nachází v horní části Raisova náměstí, vedle stávajícího 
památníku obětem 1. a 2. světové války. 

Stará radnice = původně nízká stavba v barokním stylu sloužila pro potřeby radních. Nacházela se zde 
i šatlava. Na pilířích ve štítě jsou umístěny busty M. Tyrše a J. Fügnera (zakladatelů Sokola) a na „zrcadlech“ 
sloupků plastiky mistra Jana Husa a Jana Žižky. Nyní slouží jako restaurace Na radnici. 

Kašna = kamenná kašna na náměstí pochází z roku 1850. Používala se jako zásobárna vody na vaření a 
praní i jako napajedlo pro dobytek. Autora sochy sv. Jana Nepomuckého, patrona země České, která zdobí 
tuto kašnu, se nepodařilo zjistit. 

Památník K. V. Raise = památník byl, na popud místní mládeže, slavnostně odhalen roku 1928. Je zde 
psáno „Miláček čtenářstva a básník drsné krásy našich hor Karel Václav Rais. Od r. 1877 do r. 1882 učil 
naše děti milovati vlast a pravdu a vedl lid k osvětě“. 

Šebkova hrobka (na místním hřbitově) = chudý kraj má chudý hřbitov, a přece se honosí takovou památkou. 
Jde o první unikátní dílo českého architekta a mecenáše Josefa Hlávky. F. Šebek byl vídeňský stavitel a 
poslanec Království českého. V roce 1857 si nechal zhotovit ve Vídni podle návrhu Josefa Hlávky pomník 
pro zemřelou choť. Hrobka byla roku 1897 převezena na hřbitov v Trhové Kamenici. V roce 1998 byla 
prohlášena za kulturní památku. 

Chalupy = ze zdejších roubených chalup z konce 18. a zač. 19. stol., s kuželovitým kabřincem uzavřeným 
malovanou záklopou a s bohatěskládanými lomenicemi, zachované čp. 24 (za mostem při červené značce 
na Hlinsko), čp. 67 (v ohybu silnice na Hlinsko), venkovská usedlost čp. 73 a další obdobná stavení. 
Porůznu jsou i další roubené chalupy běžného horáckého typu. 
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Vodní mlýn čp. 11 = vedle mlýna je tzv. rybník Loch nebo také Mlýnský rybník, který vznikl po těžbě kvalitní 
bažinné železné rudy. Pod rybníkem roste ďáblík bahenní. Tato rostlina s bílým květenstvím je jedovatá. 
Patří mezi ohrožené rostliny, a proto je chráněná. 
 

 


