
pátek 9. 5. 2014 – JIŽNÍ TRASA (cca 50 km + cca 813 výškových metrů) 

 
„tábor“ – vpravo po ŽTZ – Hluboká – cyklo 1 – Polom – Křemenice – cyklo 4154 + 4187 – Barovice – 
cyklo 4154 – Lhůta – za rybníkem odbočit vlevo – Kladruby – na rozcestí ŽTZ a MTZ (zvonička s křížkem 
u Sloupna) vpravo – na cyklo 5127 vpravo – Štěpánov – Bezděkov – Dolní Sokolovec – druhá odbočka 
vlevo kolem zvonice – silničkou nad údolím Doubravy – Bílek – na hlavní přes koleje a dál rovně ke 
starému kamennému mostu, kousek zpět a vpravo kolem zvoničky až na ČTZ – po ČTZ vpravo – Sopoty –
Sobíňov – od žel. trati po MTZ k památníku 2. světové války – zpět k žel. trati a po ČTZ + MTZ  vlevo podél 
trati – rozcestí Sobíňov na hrázi – po MTZ – přejezd/podjezd silnice č. 34 – na křižovatce lesních cest vlevo 
(pokud se dojede na křižovatku Sajfertův buk, tak jsme to přejeli ) = vjedeme do NPR Ransko – na 
křižovatce lesních cest „Y“ vlevo – sjezd do aleje ve Starém Ransku = ŽTZ – vlevo – kolem Pobočenského 
rybníka – Ždírec nad Doubravou – OBĚD v motorestu Martin Láznička (na křižovatce silnic č. 34 a 37 vedle 
benzínky – zajížďka k vyhlídkové věži nad Ždírcem – z motorestu vpravo po cyklo 5127 – Horní Studenec – 
po ŽTZ – Hudeč – Zálesí – Rovný – Kocourov – cyklo 4187 + ŽTZ – skanzen Možděnice – Zubří – 
rozhledna na Zuberském kopci – po ZTZ – Trhová Kamenice – „tábor“ 

 

 

 
 
tábor – vpravo po ŽTZ – Hluboká 

Malá vesnice, část městyse Trhová Kamenice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1542. V roce 
2001 zde trvale žilo 16 obyvatel. Obcí prochází naučná stezka "Krajem Chrudimky", v zatáčce hlavní silnice 
chráněné jírovce a lípa, dřevěná nekrytá zvonička. Nedávno zde také byla vybudována krátká, uměle 
dosněžovaná sjezdovka. 
 
cyklo 1 – Polom 

Osada, v současné době se zde nachází pouze sedm domů a barokní kostel svaté Kunhuty z doby kolem 
roku 1600. Kostel nyní prochází rekonstrukcí, kaplička je volně přístupná. Nedaleko kostela je vybudován 
pomník rodinám spolupracujícím za druhé světové války s partyzány. 
Kostel sv. Kunhuty na Polomi = renesanční stavba, která byla okolo roku 1750 barokně upravena. Po roce 
1948 kostel odsvěcený a ponechaný bez základní péče. Nyní je v havarijním stavu. Roubená zvonice, 
umístěná před hlavním průčelím kostela tvoří vstup do areálu. Byla opravena v roce 1970. Pochází 
pravděpodobně z doby kolem poloviny 18. století. Celý tento komplex je nenahraditelným krajinným prvkem 
a dokladem zbytku kolonizační vsi Vilémovského kláštera z konce 13. století. Stavby dokumentují a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trhov%C3%A1_Kamenice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1542
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nau%C4%8Dn%C3%A1_stezka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajem_Chrudimky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Kunhuta


připomínají historickou tradici poutního místa. V roce 2003 byl spolu se zvonicí a pozemky prohlášen za 
kulturní památku. 
Přírodní rezervace Polom(tzv. Prales Polom) – perla Železných hor = polomský kopec, na jehož svazích leží 
přírodní rezervace Polom o rozloze 18,33 ha, se zvedá na jihovýchod od Bradla. Ve středověku byla tato 
lokalita součástí velkého pohraničního hvozdu „Libečského“. Přírodní rezervací byla vyhlášena v roce 1933. 
Jsou zde zbytky bukojedlových porostů. Mohutné jedle dosahovaly v obvodu kolem šesti metrů a výšky přes 
padesát metrů. Padlé stromy v různém stupni rozkladu hostí mnoho druhů hub a hmyzu. Můžeme zde také 
zahlédnout datla černého i sýkorku parukářku. Lovecký zámeček, ukrytý uprostřed lesů, patřil knížeti 
Auerspergovi.Skrz přírodní rezervaci Polom vede naučná stezka "Krajem Chrudimky". 
 
Křemenice  

Malá vesnice, část městyse Libice nad Doubravou. V roce 2001 zde trvale žilo 30 obyvatel. První zmínka 
pochází z roku 1542. U cesty na kraji lesa stojí pietní místo - pomník rodiny Eisovy, umístěný na základech 
bývalé hájovny, kde rodina Eisova žila. Na pomníku je deska s tímto nápisem: 
„Na tomto místě stávala hájenka Josefa Eise, organizátora partyzánské základny v osadách Křemenice a 
Polom u Trhové Kamenice. V zimní partyzánské válce 1944 -1945 spolupracoval se skupinami Mistr Jan 
Hus a Jan Kozina. Byl umučen v Terezíně 30. března 1945. Čest jeho památce.“ 
 

 
 

cyklo 4154 + 4187 – Barovice 

Ves čítající 71 obyvatel, ležící 623 m nad mořem a patřící k Libici nad Doubravou. Leží nad prameny potoka 
Barovka na hřebenu Železných hor. První dochovaný zápis o vsi pochází z roku 1556, kdy se o ní hovoří 
jako o Bavorovicích. 
Je známo, že Barovice patřily kolem roku 1600 Kunatovi Dobřenskému z Dobřenic. Během 18. a 19. století 
patřili k panství Nový Studenec. V roce 1787 je připomínána místní pila, která byla umístěna na potoce 
Barovka. Z roku 1896 je ve vsi zachován křížek a vedle něho stojí asi starší zvonička. 
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V místní pověsti je připomínán sedlák Kovačka, který za vlády Marie Terezie podnítil vzpouru nevolníků 
novostudeneckého panství. Snad kvůli trestu ranami holí, když málo nakládal na vůz. Na starém správci 
panství si vynutili přečtení patentu o zmírnění roboty a tloukli přitom drába, který snad ranám podlehl. 
Kovačka byl odsouzen a zemřel ve vězení v Kutné Hoře. 
V katastru vsi se našly žíly skalního dřeva a byl zde nalezen aktinolit (chemický vzorec 
Ca2(Mg,Fe

2+
)5{(OH)|Si4O11}2) = jednoklonný minerál ze skupiny klinoamfibolů. Tvoří dlouze sloupcovité až 

jehlicovité krystaly. Jde o horninotvorný minerál metamorfovaných bazických hornin facie zelených břidlic, 
vyskytuje se v hydrotermálně přeměněných magmatických a metamorfovaných horninách, někdy je jeho 
vznik spojen se vznikem magnetitových nebo Cu-Ni rud. Vyhlášené jsou jeho ukázky z Zermattu ve 
Švýcarsku a z Rakouských lokalit (Mt. Greiner, Zillertal a Untersulzbachtal). 
V Česku jsou známé překrásné agregáty jehlicovitého až sloupcovitého aktinolitu z vrchu Smrčina (u 
Sobotína na Šumpersku). 
 
cyklo 4154 – Lhůta 

Malá vesnice, část městyse Libice nad Doubravou. V roce 2009 zde bylo evidováno 38 adres. 
 
za rybníkem odbočit vlevo – Kladruby 

Osada s asi 25 obyvateli, patřící k obci Libice nad Doubravou. Leží v nadmořské výšce 503 metrů. Vesnice 
pravděpodobně vznikla v 11. nebo 12. století, ale písemné důkazy chybí. Název pochází zřejmě od 
původních obyvatel - dřevorubců, rubačů klád. Podle některých pramenů měli místní rubači střežit Liběckou 
stezku a před nepřáteli zatarasit cestu kmeny stromů. 
První písemná zmínka pochází z roku 1398, kdy je připomínán Mstislav Zubák z Kladerub a Mikeš Zubák z 
Kladerub. V historii patřily Kladruby ke klášteru ve Vilémově až v 17. století k Novému Studenci. V 18. století 
připadly k panství štěpánovskému a později k obci Bezděkov. V obci je hasičské skladiště se zvoničkou, 
která byla vyhlášena technickou památkou, a křížek z počátku 20. století. 
 

 
 
na rozcestí ŽTZ a MTZ = Zvonička s křížkem u Sloupna 

Malá zvonička s křížkem ve stráni nad silnicí u křižovatky s odbočkou na Sloupno a Štěpánov (Bezděkov). 
 
vpravo – na cyklo 5127 vpravo – Štěpánov  

Osada Bezděkova, mající pouhých 8 obyvatel a ležící 458 m n.m. První zmínka pochází z roku 1556 jako o 
Sstiepanowu. První známé osudy sdílela spolu s Libicí nad Doubravou, kdy byla majetkem kláštera ve 
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Vilémově. Po zániku kláštera patřila Trčkům z Lípy a roku 1556 byla prodána Janovi z Předboře. A 
v průběhu dalších století byla usedlost dále prodávána a po požáru v 17. stol. přestavěna na tvrz. 
V druhé polovině 18. století byl v místě tvrze vystavěn zámek. Je v půdorysu trojhranu, dvoukřídlý a 
jednopatrový. Je zde i zrušený pivovar z roku 1744 a pěkná kaplička z 18. století. 
Od roku 1952 v budově zrušeného lihovaru sídlilo učiliště Štěpánov, později i s internátem a kuchyní, 
vyučující postupně obory zemědělské, zednické a truhlářské. V roce 1998 došlo ke sloučení s učilištěm v 
Chotěboři a školním rokem 2005 – 2006 zde byl provoz ukončen a výuka přesunuta do Chotěboře. 
 
Bezděkov 

Obec, ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 242 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1544. Existují 
však nepotvrzené zprávy, že zde stála od starodávna tvrz, což by nasvědčovalo tomu, že měla obec držet 
ochranu nad středověkou Libickou stezkou spojující Čechy a Moravu. Název, původně Bezdiekow pochází 
buď ze spojení „bzděti ohněm a dýmen“ - od ochranného charakteru obce, anebo spíše od jména Bezděka. 
Bezděkov patřil k Předboři. V roce 1563 dělil předbořský statek Petr z Předboře mezi čtyři bratry. Majetek byl 
ale hodně zadlužen a ještě byl Jan Předbořský z Předboře odsouzen v roce 1623 za odboj a vystěhoval se. 
Obec získal jeho strýc Albrecht Hyldebrant Lukavský z Lukavice. Během třicetileté války byla ves několikrát 
pustošena a tak byla tvrz a ves v roce 1650 syny Albrechta prodána i s okolními vesnicemi. Tím byly statky 
spojeny a tvrz v Bezděkově úplně zaniká. Další osudy obce jsou součástí osudů Horního Studence. 
Po vzniku samospráv patřila obec k okresu Chotěboř. V roce 1950 došlo ke změně názvu na Bezděkov u 
Libice nad Doubravou, který však není běžně používán. Na návsi stojí dřevěná zvonička a křížek z roku 
1886. 
 
Dolní Sokolovec 

Obec, ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 94 obyvatel. U obce se nachází přírodní památka Písník u Sokolovce, kde 
na ploše 0,30 ha žije mnoho chráněných rostlin a živočichů. Je hned vedle PR Údolí Doubravy. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1454. Vesnice dostala své jméno od hradu Sokolov na 
nedalekých Sokolohradech. O obou Sokolovcích - svrchním a dolejším se píše v roce 1456. Domy byly snad 
vystaveny z torza zaniklého hradu. 
Do roku 1800 nejsou dějiny úplně jasné. V tuto dobu patřili obě obce panství k Libici nad Doubravou a Franz 
Anton Seewald a po něm Josef Nachmiller zde provozovali sklářskou huť vyrábějící duté křídové sklo. Určitě 
pracovala do roku 1809. Snad právě z této sklárny je lustr v kostele v Libici nad Doubravou. V 2. pol. 20. 
století byla nedaleko u řeky Doubravy těžena uranová ruda. 
 
druhá odbočka vlevo kolem zvonice – silničkou nad údolím Doubravy 

Přírodní rezervace v chráněné krajiné oblasti Železné hory. Území přírodní rezervace leží severovýchodně 
od Chotěboře. Řeka Doubrava vytváří na svém horním toku skalnaté údolí, které je od roku 1986 chráněno 
jako přírodní rezervace. 
 
PR Údolí Doubravy nad Korytem 

Skalami sevřené údolí řeky Doubravy začíná u obce Bílek. Doposud klidný, meandrující tok řeky se zde 
zařezává do ortorul a spadá v následujícím úseku četnými prahy i vodopády až k obci Sokolovec. V horní 
části tohoto údolí – na úseku 1340 m překonává řeka výškový rozdíl 55 metrů. Skalní výchozy v této části 
toku Doubravy je možno nalézt zejména na pravém břehu řeky (v souvislosti s ukloněním ploch foliace 
krystalických břidlic), zatímco na levém břehu jsou častější pozvolné stupňovité skalky. 
Postupujeme-li údolím po proudu z obce Bílek, zaujmou nás hned na začátku údolí asi 18 m vysoké skály na 
pravém břehu řeky. Nazývají se „Vláček“ a mrazovým zvětráváním vzniklo pod nimi charakteristické úpatní 
suťovisko s balvany až 1,5 m velkými. V místě zvaném „Mikšova jáma“, asi 1 km pod obcí Bílek, spadá 
Doubrava 1,5 m vysokým vodopádem do hluboké tůně. Skály zde vystupují přímo z řeky a dosahují ve dvou 
stupních výšky až 20 metrů. Asi 300 metrů pod Mikšovou jámou se nachází na pravém břehu skály 
„Hrádek“. Jejich hradba je široká asi 70 metrů a maximální výška činí 20 metrů. Pod nimi leží opět úpatní 
suťovisko sahající až k řece. Nedaleko po proudu stojí nevysoká skála „Doupě“, která je zajímavá 
stropovitým převisem s přesahem až 2 metry. 
Údolí se v této části výrazně zužuje a stává se skalnatější. Tento úsek epigeneticky zaříznutého údolí 
Doubravy je nejzajímavější. Řeka zde vytvořila v prokřemenělých ortorulách úzkou nepřístupnou soutěsku 
zvanou „Koryto“. Soutěska je široká pouze 4 metry a skály, vystupující přímo z řeky, mají výšku až 15 metrů. 
V soutěsce překonává Doubrava převýšení dvěma vodopády, vysokými 2 a 2,5 metru. Pod oběma se 
vytvořily hluboké tůně. Délka soutěsky je přibližně 200 metrů. U dolního konce „Koryta“ se vyvinul erozní 
činností řeky dokonalý obří hrnec o průměru 120 cm a hloubce 35 – 105 cm. Dnes je 1 m nad vodní 
hladinou. Je tedy vidět, že řeka se do podloží stále zařezává. 
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Po dalších 150 m se zvedá z říčního zákrutu do výšky více jak 40 metrů nejvyšší skála v údolí 
„Sokolohrady“. Na vrcholu, kam nás zavede turistická stezka, je upravená vyhlídka. Při troše zvídavosti nám 
neujdou pozůstatky hradu ze 13. století – obranné valy. 
Na protějším, levém břehu Doubravy se nad koruny smrků vypíná jediná skalní věž oblasti, nazvaná „Čertův 
stolek“. Údolní stěna dosahuje výšky asi 30 m, vrchol je turisticky zpřístupněn. Pod Čertovým stolkem se 
mrazovým zvětráváním vyvinulo nejrozsáhlejší kamenné moře v údolí Doubravy. Balvany zasahují až do 
říčního toku. 
 

 
 
na hlavní přes koleje a dál rovně ke starému kamennému mostu, kousek zpět a vpravo kolem 
zvoničky až na ČTZ – Bílek 

Osada se 318 stálými obyvateli, leží v nadmořské výšce 545 metrů a náleží k obci Chotěboř. Neověřené 
zprávy hovoří o obci v dávných dobách, dříve zvané Přechod. Kamenný most přes řeku Doubravu byl údajně 
postaven za Karla IV. Tyto zprávy však nejsou potvrzeny. První ověřená zmínka pochází z roku 1787, kdy 
zde stálo 29 domů. Osada patřila do panství knížat z Ditrichštejna. Od roku 1781 osadu spravoval Karel Jan 
z Ditrichštejna, od roku 1802, kdy zdědil Nové Město nad Metují, přijal přízvisko z Leslié. Po něm zdědil 
osadu v roce 1808 František Josef Jan z Ditrichštejna, který ji spravoval do zrušení vrchnostenských práv 
(1848). V roce 1843 je připomínán panský železný hamr a mlýn, které v roce 1882 zničila velká voda na 
Doubravě, která protrhla hráze rybníků mezi Bílkem a Sopotami (součást obce Sobíňov) 
V obci se nachází pěkná zvonička z roku 1858, která byla v roce 1994 obnovena. V dobách páry byla 
kousek za obcí směrem na Chotěboř vystavěna vodárenská věž dodávající vodu na 3 km vzdálenou stanici 
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Chotěboř. Věž sloužila svým účelům v letech 1893 – 1953. Směrem na Sobíňov se nachází přírodní 
rezervace Niva Doubravy. V obci se též nachází rozsáhlý objekt bývalé vojenské posádky. Nyní je využíván 
soukromými subjekty k nevojenským účelům. 
 
po ČTZ vpravo – Sopoty 

Součást Sobíňova, dříve osada německých horníků z Moravy, kteří zde dolovali stříbro. Název prý vznikl od 
soboty, během které horníci nesměli pracovat, aby se připravili na nedělní bohoslužbu. Jiné prameny 
uvádějí, že bohoslužba byla sloužena v sobotu. Kostel je poprvé připomínán roku 1358 a to je také první 
zmínka o Sopotech. 
Sopoty byly poutním místem, zejména díky obrazu blahoslavené Panny Marie, který sem při sňatku darovala 
Johana Teresie Kustošová ze Studence, která si brala Viktora z Wollsteinů v roce 1652. 
Kvůli velkému počtu poutníků byly Sopoty v roce 1697 převedeny z farnosti Přibyslav na dostupnější farnost 
Krucemburk. V sedmnáctém století za správy Ferdinanda z Ditrichštejna zde o poutích vypomáhali i bosí 
augustiniáni z Německého Brodu. Karel z Ditrichštejna nechal v letech 1749 - 1752 kostel nákladně 
přestavět v barokním stylu. 
Vikář Josef Varhánek zjistil, že jsou v Sopotech přechovávány a čteny protestantské knihy, které sem 
putovaly ze Saska a ze Žitavy od příbuzných místních lidí a obchodníků. I díky tomu zde vzniklo v roce 1761 
kaplanství a v roce 1860 farnost. V roce 1843 byla ke kostelu přistavěna věž. 
 
Sobíňov  

Obec, ke dni 31. 12. 2010 zde žilo 697 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358, kdy je 
připomínán Ješek zvaný Kokot ze Sobíňova (Jesconis dicti Kokot de Sobyenow), který byl patronem kostela 
v Sopotech, dnešní součásti Sobíňova. Ves často měnila majitele, a to až do roku 1848, kdy došlo ke 
zrušení vrchnostenských správ. 
Za druhé světové války v okolí operovaly partyzánské skupiny doplněné o místní dobrovolníky. Počátkem 
května 1945 došlo k nerovnému boji s Němci a na silnici mezi Sobíňovem a Ždírcem nad Doubravou 
zemřelo přes 30 dobrovolníků. 
Zhruba v místech křížení cesty z Hlíny s hlavní silnicí se nalézá ve škarpě první černý železný křížek. Dne 
5. května 1945 místní občané odzbrojili vojenskou posádku na Bílku. Zde nasedli ozbrojeni do dvou 
nákladních aut a jeli směrem na Ždírec s nadšením a radostí z konce války. Ždírcem dnem i nocí projížděli 
německé vojenské konvoje, které ustupovaly před Rudou armádou. Jeden konvoj s SS vojáky jel směrem na 
Sobíňov a setkal se tak za železničním přejezdem s našimi lidmi, kteří chtěli vyjednávat s Němci, aby složili 
zbraně. Zřejmě nešťastnou náhodou někdo na korbě jednoho nákladního vozu vystřelil do vzduchu a tím 
spustil německou palbu, při které zahynula řada místních lidí, kteří zde byli se zbraní v ruce. Němci 
postupovali v rojnici k Sobíňovu a ten, kdo nestihl utéct, byl zastřelen. Proto zde lze najít jednotlivé pamětní 
kříže.  
Řada lidí si klade otázku, zda odpor místních lidí a lidí i v jiných obcích v našem okolí, ať už měl různou 
povahu, nebyl v posledních dnech války zbytečný. Pokud se na to podíváme z širšího pohledu tak němečtí 
vybraní elitní vojáci, kteří disponovali těžkými ručními zbraněmi, se zakopávali na vyvýšených místech v 
oblasti Železných hor a Havlíčkobrodska, tak aby mohli lépe krýt ústup Německého vojska a navádět těžké 
dělostřelce. V Golčově Jeníkově, Ronově, ale i na dalších místech byli rozmístěny německé dělostřelecké 
baterie. Muniční sklady na Bílku byly zaminovány a připraveny na rozkaz k vyhození do vzduchu. To vše si 
zdejší lidé uvědomovali a snažili se zabránit tomu, aby zde došlo k tvrdšímu střetu obou armád. Mnozí za to 
zaplatili životem, často je vedla proti smrtelnému nebezpečí i lehkovážnost a jistá míra eufórie. Nelze si klást 
otázky, zda jejich konání v některých případech bylo zbytečné či ne, zkrátka se to tak událo a nelze na tom 
nic změnit. 
 
od žel. trati po MTZ k památníku 2. světové války – zpět k žel. trati a po ČTZ + MTZ  vlevo podél trati – 
rozcestí Sobíňov na hrázi – po MTZ – přejezd/podjezd silnice č. 34 – na křižovatce lesních cest vlevo 
(pokud se dojede na křižovatku Sajfertův buk, tak jsme to přejeli ) = vjedeme do NPR Ransko 

NPR Ransko se nachází jižně od Nového i Starého Ranska. Rezervace byla vyhlášena roku 1997 a rozkládá 
se na ploše 695,4 ha. Území tvoří ultrabazické vyvřeliny, nad nimiž se nacházejí eluviální jílovitohlinité až 
jílovité zvětraliny. Ranský Babylon, nejvyšší bod ležící 673 m n.m., tvoří mrazové sruby, které přechází v 
táhlé svahy. Ty spadají do údolí řeky Doubravy. 
 
na křižovatce lesních cest „Y“ vlevo – sjezd do aleje ve Starém Ransku, Staré Ransko (ŽTZ) 

Vesnice, část městyse Krucemburk. V roce 2009 zde bylo evidováno 152 adres. Pravděpodobně první 
písemná zmínka je v listině z 25. 5. 1362, v níž Zdeněk z Ronova u Přibyslavi zakládá ve vsi Pravnově kostel 
všech svatých. K výživě duchovního určil výnosy z lánů v Pravnově a osadě Ronwald. Tyto dvě kolonizační 
osady se nacházely v pomezním pralese z Čech na Moravu zvané „stezka Libická“. Osada Ronwald se 
zřejmě nacházela v oblastech dnešního Ranska, Pravnov v místech Nového Ranska. Kostel v Pravnově 
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sloužil jako farní. Po třicetileté válce byla fara přenesena do obce Krucemburk. Kostel se stal filiálním a po 
přestavbě v polovině 17. století, byl zasvěcen sv. Vavřinci. V 18. století vesnice Pravnov zanikla a kostel 
stával o samotě poblíž Ostrolovského rybníka. Následně byl prodán, zbourán a dnes není známo, kde 
přesně stával. První domky dnešního Nového Ranska byly postaveny v letech 1832 -1835. 
První písemná zmínka o železářském hamru v Ransku je z r. 1393. Od r. 1470 jsou jako majitelé uvádění 
hamerníci Jakub a jeho bratranec Petr. Poté následuje až do poloviny 17. století řada dalších hamerníků, v 
této době pracují také hutě v blízkém Sobiňově a v Železných Horách s tehdy moderními pecemi tzv. 
dýmačkami. R. 1623 kupuje Polenské panství rod Ditrichsteinů a kníže Ferdinand přejímá železářský provoz 
do vlastní režie a nechává postavit v letech 1667 - 1677 vysokou pec dle štýrského vzoru. Vzhledem k 
následkům větrné bouře z prosince 1740 nastal nedostatek paliva pro vysoké pece, Ranské hutě byly kolem 
roku 1756 uzavřeny. K obnovení hutnické a metalurgické činnosti došlo počátkem 19. století, kdy byla 
vystavěna vysoká pec a budovy železáren. Poddaným byly poskytnuty stavební pozemky s jednou mírou 
pole, na nichž v letech 1815 - 1820 vzniklo první a druhé pořadí dnešní obce. 
V polovině 19. stol. byly zdejší železárny druhým největším železářským podnikem v Čechách a jednou z 
nejvýznamnějších železáren v Rakousko-Uherské monarchii. V době největšího rozkvětu v letech 1850 - 
1855 zde pracovalo až 1500 zaměstnanců a ročně bylo přetaveno až 5000 tun železné rudy. Díky novým 
technologiím výroby železa, ale podnik ke konci 19. stol. zanikl a r. 1886 byly železárny definitivně uzavřeny, 
a téměř všechny budovy postupně zbourány. 
Ranecká zvonice - založená roku 1862. Zvon daroval ředitel železáren Ed. Kleinpetr. Do této doby bylo na 
Ransku zvoněno tzv. „hutním zvonem“ na budově železáren. V roce 2011 byla zvonice nově 
zrekonstruována. Byl vyměněn i zvon. A tak od 6. července 2011 zvonice v obci opět ohlašuje poledne. 
Alej ve Starém Ransku - význačná krajinná a sídelní dominanta, historický doklad osidlování krajiny v CHKO 
Ždárské vrchy. Počet jedinců = 154. Dřeviny - javor klen (96 ks), javor mléč (9 ks), lípa velkolistá (12 ks) a 
jasan ztepilý (39 ks). 
Šachta Tereza - první zmínky o výskytu barevných kovů v Ranském masívu pocházejí z roku 1891, tato 
skutečnost byla potvrzena geologickým průzkumem prováděným od roku 1958. V roce 1960 byla báňským 
průzkumem zahloubena šachta Tereza na ložisku jezírka. Od roku 1966 těžbu převzali rudné doly Příbram, 
závod Kutná Hora. Nadmořská výška štoly je 643,3 metrů. Těžba byla prováděna ve dvou patrech, 1. patro v 
hloubce 143,5 metrů, 2. patro 180 metrů. Z obou pater byly raženy překopy k jednotlivým ložiskům 
dobývající metodou „otevřených komor“. Vytěžené rudy byly k dalšímu zpracování převáženy do Kutné Hory. 
Těžba byla ukončena k 1. 7. 1987, dostupné zařízení demontováno a jáma v hloubce 10 metrů 
zabetonována. Důl je nyní zatopen vodou. 
 

 
 
vlevo – kolem Pobočenského rybníka – Ždírec nad Doubravou – OBĚD v motorestu Martin Láznička 
(na křižovatce silnic č. 34 a 37 vedle benzínky) 

Město, ke dni 1. 8. 2009 zde žilo 3100 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1399. První 
osadníci přicházeli do těchto končin, aby udržovali obchodní stezku zvanou Liběcká. Stezka byla významnou 
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cestou spojující Čechy s Moravou - Brno s Čáslaví a dále Prahou. O tomto osídlení nejsou ovšem 
dochovány konkrétní písemné zprávy. 
Obec byla do konce 2. světové války málo významným sídlem, kde žilo zhruba 800 obyvatel. Obživu 
zajišťovalo obyvatelstvu drobné zemědělství a tkalcovství. Dne 9. května roku 1945 byla obec 
bombardována letadly Rudé armády. Většina domů v obci byla nálety bombardérů buď zničena, nebo 
poškozena. Také v důsledku této události vysídlila z obce bezprostředně po válce zhruba čtvrtina obyvatel. 
Velký rozvoj zaznamenala obec v období po 2. světové válce. V roce 1945 žilo v obci 600 obyvatel, v roce 
1965 to bylo 1450 obyvatel, v roce 1990 již 2989 obyvatel. V roce 1995 obdržela obec Ždírec nad 
Doubravou z rukou předsedy Poslanecké sněmovny PČR znak a prapor. V roce 2000, přesně 19. ledna, 
udělil předseda Poslanecké sněmovny PČR obci titul město. Od roku 1951 je oficiální název obce Ždírec 
nad Doubravou pro odlišení od dalších obcí v blízkém okolí se stejným jménem. 
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zajížďka k vyhlídkové věži nad Ždírcem – z motorestu vpravo po cyklo 5127 – Horní Studenec 

Část města Ždírce n. D., k 1. červnu 2007 zde žilo 267 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z 
roku 1314. Horní Studenec, kolem roku 1405 nazývaný Freundental = Radostné údolí – byl významným 
společenským centrem oblasti. 
Renesanční zámek byl postaven na místě středověké tvrze v letech 1593 až 1597. Kaple v barokním slohu 
byla přistavěna v roce 1669. Na nádvoří visel starodávný zvon s nápisem ze 14. století. 
Gotický jednolodní kostel sv. Václava v Horním Studenci má staré dějiny. Zmínka o něm je již ve 12. století, 
stavba sama je z konce 14. století. Renesanční křtitelnice je z poloviny 17. století. Na věži byly dva zvony, 
větší odlil v roce 1583 slavný Brykci z Cimperka, u menšího, staršího, není jméno mistra uvedeno. 
Vedle kostela se nachází roubená zvonice krytá šindelem. 
Narodil se zde dřevorytec, grafik a podnikatel Jan Vilím (1856-1923). 
 

 
 
po ŽTZ – Hudeč 

Malá vesnice, patří pod obec Podmoklany. Leží v údolí v nadmořské výšce 570 m. Její okolí je zařazeno v 
Územním systému ekologické stability. Krajina je zde značně výškově členitá (440 – 630 m n.m.). Strmé 
stráně skrývají četná svahová prameniště. 
Architektura ve vsi má typický podhorský charakter. Osada si zachovala původní ráz venkovské architektury 
18. a poč. 19. století Nejstarší historické údaje o osídlování zdejších lokalit pocházejí z doby kolem roku 
1542. Mezi pamětihodnosti patří dům čp. 4 a 7. 
 
Zálesí 

Malá vesnice, část obce Slavíkov. V roce 2009 zde bylo evidováno 8 adres. 
 
Rovný 

Malá vesnice, část obce Slavíkov. V roce 2009 zde bylo evidováno 45 adres. 
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Kocourov 

Malá vesnice, část obce Slavíkov. V roce 2009 zde bylo evidováno 11 adres. 
 
cyklo 4187 + ŽTZ – skanzen Možděnice 

Obec Možděnice vznikla již v 15. století jako osada rolníků, lesních a rybničních dělníků, pracovaly tu dva 
hamry, mlýn a pila. Na katastru obce se nacházelo 9 rybníků.  
Osada představuje lesní lánovou vesnici, kde jsou soustředěny dílny venkovských řemesel, které názorně 
dokládající způsob práce se dřevem. 
Truhlářská a kolářská dílna (původně sýpka přenesená od zdejší zemědělské usedlosti) je zařízena nástroji 
k opracování dřeva. V prvém případě se jedná o soustruh, brus a malý dřevěný katr, ve druhém o hoblici, 
soustruh na kliku, obřeznici a štok s trojnožkou. 
K dalším zajímavým objektům patří kovárna pocházející z roku 1800, stará roubená škola z roku 1813 a 
několik větších zemědělských usedlostí s roubenými i zděnými budovami. Obec má i zachovalou historickou 
zeleň. 
V současné době jsou objekty v Možděnicích z technických důvodů uzavřeny. 
 
Zubří 

Malá vesnice, část městyse Trhová Kamenice. V roce 2009 zde bylo evidováno 23 adres. První písemná 
zmínka o obci pochází z roku 1547. V obci stojí řada zachovalých roubených chalup, typických pro tuto 
oblast. V blízkosti obce se nachází přírodní rezervace Zubří, kterou prochází naučná stezka "Krajem 
Chrudimky" a barokní kaplička sv. Jana Nepomuckého v Zubří = poutní kaplička stojí na Zuberském kopci ve 
výšce 646 metrů. Byla postavena v letech 1704 až 1705. Podle papežských bul z první poloviny 18. století 
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získávali návštěvníci na tomto místě odpustky. Vpravo od vchodu do kaple se dosud nacházejí zbytky 
vzácně umístěné venkovní kazatelny, která bohužel nebyla zachráněna. Kapli nechal na návrší nad svou 
tvrzí postavit zbožný zuberský zeman Ladislav Kapoun. Pouť se tu koná vždy na sv. Jana v květnu. 
 
Rozhledna Zuberský vrch 

Zuberský kopec je s nadmořskou výškou 650 m jeden z nejvyšších vrcholů v Železných horách. Samotný 
plochý vrchol je ukryt v lese, v jeho bezprostřední blízkosti se však nachází kaplička sv. Jana Nepomuckého 
z počátku 18. století, od které je krásný výhled. Na jižním svahu vrchu je na rozloze 25 ha od roku 1990 
vyhlášena Přírodní rezervace Zubří. V červnu 2004 byla na kopci otevřena stejnojmenná rozhledna. 
 

 
 
po ZTZ – 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. 
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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 bohatě skládanými 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. 

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. 
 


