
sobota 10. 5. 2014 – ZÁPADNÍ TRASA (cca 55 km + 1.115 výškových metrů) 

 
„tábor“ – vpravo po ŽTZ – Hluboká – cyklo 1 – Polom – Křemenice – Chloumek – vlevo po ŽTZ – přes 
kótu Spálava (663 m n.m.) – rozcestí Pod Spálavou – vlevo po ZTZ – Modletín – vpravo po ČTZ „pro 
bikery“ (nebo cyklo 1 pro „mladé a klidné“ = přes Hostětínky a Rušinov) – Klokočov – Lovecký zámek 
Klokočov – vpravo po ČTZ – Židovský hřbitov Hoješín – rozcestí Na Předělu – vlevo ČTZ + cyklo 4111 – 
cyklo 4232 = Naučná stezka krajem Železných hor – rozcestí Županda – ČTZ + cyklo 4232 = NPR 
Lichnice-Kaňkovy hory – Třemošice – OBĚD – cyklo 4127 – Hedvikov – rozcestí Peklo u Kraskova – 
vpravo po cyklo 1 – Dolní Počátky – Horní Počátky – Žďárec u Seče – Seč – cyklo 4114 – na konci sjezd 
na přehradu Seč – na DRUHÉ!!! odbočce na cyklo 4115 vpravo – Přemilov – rozcestí Paseky – vpravo po 
cyklo 4115 + silnice č. 343 – Dolní Bradlo – Horní Bradlo – Travná – 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 
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". 
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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.“ 
 
Chloumek  

Malá vesnice, část městyse Libice nad Doubravou. V roce 2001 zde trvale žilo 34 obyvatel. 
 
vlevo po ŽTZ – přes kótu Spálava (663 m n.m.) – rozcestí Pod Spálavou 

Osada v nadmořské výšce 645 m n.m. Má 21 stálých obyvatel. O osadě pochází první zápis z roku 1556, 
kdy náležela k panství Nový Studenec. Kolem roku 1900 pak byla osada přidělena k obci Chloumek. 
Na návsi můžeme spatřit asi 525 let starou lípu, která dosahuje výšky 23 m, obvod kmene měří 5,9 m. 
Pověst říká, že byla zasazena na oslavu vítězství krále Jiřího z Poděbrad nad Matyášem Uherským (1469), 
které proběhlo v blízkosti Železných hor. Do konce 19. století byl na lípě obecní zvonek. 
Dále se na návsi nachází dřevěná zvonička a litinový křížek s letopočtem 1887. Směrem na Chloumek k 
osadě náleží samota zvaná Na stráni. 
V blízkosti osady se nachází druhý nejvyšší vrchol Železných hor - Spálava (663 m). Jméno osady je 
pravděpodobně odvozeno od názvu kopce, který snad znamenal „Spálená hora“. Poprvé se o vrcholu píše v 
letech 1146 - 1148. Jméno pravděpodobně souvisí se zapalováním signálních ohňů na Libické stezce. Z 
místa je dobrý výhled a kdysi zde majitel velkostatku v nedaleké Malči F. L. Rieger nechal postavit dřevěnou 
rozhlednu, která není dochována. Jižně od Spálavy se nacházejí 10 m vysoké skalní útvary zvané Mrazové 
sruby. 
 

 
 
vlevo po ZTZ – Modletín 

Malá vesnice, část obce Rušinov. V roce 2009 zde bylo evidováno 25 adres. První písemná zmínka o obci 
pochází z roku 1542. Z památek zde najdeme barokní kostel sv. Anny z konce 17. století. 
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vpravo po ČTZ „pro bikery“ nebo cyklo 1 pro „mladé a klidné“ (= přes Hostětínky a Rušinov) – 
Klokočov 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1546. V obci se nachází památný strom Klokočovská lípa - také 
známa jako Tisíciletá lípa, Karlova lípa, Královská, nebo dokonce Císařská. Je jedním z nejstarších žijících 
památných stromů v Čechách. Jako jedna z mála našich památných lip by skutečně mohla dosahovat věku, 
který ji přiřkly staré příběhy a pověsti. Je nejmohutnějším stromem na Havlíčkobrodsku. Je uváděna již roku 
1883 v časopise Háj. 

 výška: 14 m (1913), 15 m (1935), 19 m (1993), 20 m (1997)  

 výška kmene: 2,8 m (1935)  

 obvod: 1050 cm (1913), 1050 cm (1935 – stažena obručemi), 870 cm (1993), 865 cm (1997), 888 
cm (2001), 890 cm  

 věk: 900 let (1913), 1000 let  

 chráněna: od r. 1976, jako chráněný přírodní výtvor - strom od 1. ledna1989 

 finalista soutěže Strom roku2008 (6. místo) 
V blízkosti lípy je umístěna tabule "památný strom" s laminovanou vývěskou informující o lípě a vývěska ve 
tvaru listu o anketě Strom roku. Dále před lípou stojí bílý pomník a pamětní kámen s (původně mosaznou - 
od listopadu 2007 plastovou) tabulí s nápisem: 
„Tisíc skoro let přeletělo přes moji hlavu a jsouc nejstarší v království, mohu vypravovat o slávě Žižkově a 
Jiříkově i o ponížení lidu svého po bitvě bělohorské. Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštích 
věků!“ 

Historie a pověsti - Klokočovská lípa byla údajně jedním ze stromů, které fungovaly jako směrník pralesních 
mokřadů Libické obchodní stezky. Ve 14. století šlo už o velmi statný strom, jehož stín zaujal Karla IV., který 
roku 1370 projížděl kolem. Císař jel ze zámku v Lichnici (kde ho rozbolela stará zranění) k léčivému prameni 
do Modletína a jelikož byla cesta dlouhá, rozhodl se odpočinout ve stínu této lípy. Na počest Karla IV. je lípa 
nazývána Královská nebo Karlova. 
 

 
 
Lovecký zámek Klokočov 

Byl vystavěn nad Klokočovskou Lhotkou v kraji Vysočina. Jedná se o jednoduchou patrovou budovu s 
mansardovou střechou. Zámek Klokočov nechal v roce 1789 v barokním slohu postavit Jan Karel 
Schönowetz z Ungarswertu. Ten o rok dříve získal Klokočov a Běstvinu. V roce 1796 se majitelem stal 
čáslavský kupec J. Mucha a od té doby byl Klokočov centrem samostatného panství. Po druhé světové 
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válce sloužil zámek jako rekreační středisko Východočeských energetických závodů. V současné době je po 
privatizaci a nadále slouží k rekreačním účelům. 

 
vpravo po ČTZ – Židovský hřbitov Hoješín 

Malý židovský hřbitov se nachází na okraji Sečské přehrady. Byl založen někdy na počátku 19. století. Po 
druhé světové válce byla většina náhrobků buď odvezena, nebo svržena do přehrady. Zbořena byla rovněž 
márnice a při budování přehrady také valná většina obvodové zdi. Na dnes již téměř neohraničeném 
hřbitově se nachází asi sedm symbolických stél, nejstarší je z roku 1814. Z obvodové zdi se zachovala 
pouze severní část. Hřbitov je pietně upraven a volně přístupný. 
 
rozcestí Na Předělu – vlevo ČTZ + cyklo 4111 – cyklo 4232 = Naučná stezka krajem Železných hor 

Tato vlastivědná stezka vznikla v roce 1986 a prochází CHKO Železné hory a Národní přírodní rezervací 
Lichnice-Kaňkovy hory. Začátek stezky je na Seči a konec v Ronově nad Doubravou, je dlouhá 22 km a na 
trase je 15 zastávek. Všechna navštívená místa spojuje jak rozmanitost geologické stavby, tak provázanost 
s tvorbou českých malířů-krajinářů. 
 
rozcestí Županda – ČTZ + cyklo 4232 = NPR Lichnice-Kaňkovy hory 

Nalezneme ji v malebné části hlavního hřbetu Železných hor, který je zde přerušen dvěma roklemi. Již 
v dávných dobách se zde začalo vyskytovat mnoho rostlinných a živočišných druhů. Výjimečná pestrost a 
zachovalost původní živé a neživé přírody vedla již v roce 1955 k ochraně tohoto území. To se stalo součástí 
chráněné krajinné oblasti Železné hory, vyhlášené v roce 1991. 
Území NPR je přístupné pouze po značených cestách a pěšinách. Pro cyklisty je souběžně s pěšími trasami 
přístupno údolí Zlatého potoka a okraj bukových lesů mezi Třemošnicí a Běstvinou. 

Přírodní památka Na Obůrce = jižně od zámku Třemošice. Důvodem je ochrana prameniště a pozemku se 
společenstvy sveřepcových luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů zejména vzácného plže 
praménky rakouské a hořečku brvitého. 
 

 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDchodo%C4%8Desk%C3%A9_energetick%C3%A9_z%C3%A1vody&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Privatizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Na_Ob%C5%AFrce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pram%C3%A9nka_rakousk%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99e%C4%8Dek_brvit%C3%BD


Třemošice – OBĚD  

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1564. K rozvoji obce došlo po spojení s panstvím Ronov nad 
Doubravou. 1. července 1994 získala Třemošnice status města. 
1750 byl na místě staré tvrze postaven malý zámek. Na jeho pohledu se předpokládá i podíl Jana Blažeje 
Santini. Součástí zámku je kaple, která dnes slouží věřícím z celé Třemošnice. 
1816 byla založena slévárna, později též strojírna. Po první světové válce ji koupila společnost vedená 
Josefem Bartošem. Závod byl rozšířen a začal pracovat na zakázkách pro železnici. Ve dvacátých letech 
přichází Jindřich Šnobl, který zde zůstává do roku 1945 na pozici závodního a během druhé světové války 
se účastní odboje. Po druhé světové válce byl podnik přejmenován na KOVOLIS, 1967 byl postaven závod 
DAKO. Dnes funguje pod názvem DAKO CZ. 
Ve třicátých letech zde trávil několik dovolených poslanec a pozdější prezident Antonín Zápotocký. 

Berlova vápenka známá též jako Vápenka Závratec = je cenná technická kulturní památka dokládající místní 
průmyslovou tradici a historii. Jako kulturní památka byla vápenka zapsána v roce 2004. Jde o evropskou 
raritu – 150 let starou výrobnu vápna, ke které vedla 5 km dlouhá lanovka. V letech 2009 – 2010 provedlo 
město Třemošnice s podporou Evropské unie rekonstrukci vápenky, která dnes (od 19. 7. 2010) slouží 
veřejnosti jako muzeum železnohorského vápenictví. 
S výstavbou vápenky v Závratci bylo započato v roce 1880, krátce nato tu byla zahájena výroba. V letech 
1891 až 1892 došlo k přestavbě vápenky majitelem Berlou do dnešní podoby. Doprava suroviny, vápence, 
byla prováděna nákladní lanovou košíkovou dráhou z Prachovic, kde se vápenec těžil. Lanovka měřila 5 
kilometrů a patřila svého času k nejdelším v Čechách; cesta suroviny z Prachovic do Závratce trvala 50 
minut. Po roce 1950 však byla v Prachovicích vybudována velká vápenka a cementárna a stavba tohoto 
podniku vedla k zastavení provozu ve starých vápenkách v okolí. 
 

 
 
cyklo 4127 – Hedvikov 

Samota, část města Třemošnice. V roce 2009 zde byla evidována JEDNA ADRESA. Sídlí zde Kovolis 
Hedvikov a.s., výrobce součástek pro automobily. Tento podnik byl cílem jedné z akcí skupiny bratří Mašínů. 
Václav Švéda s Josefem Mašínem na základě tipu od Zbyňka Janaty, znalého poměrů v závodě, přepadli 2. 
srpna 1952 u obce Žleby v uniformách Lidových milicí automobil s penězi pro výplatu mezd zaměstnancům. 
Zastřelili pokladníka Rošického a uprchli s téměř 900 tisíci korunami. Přepadení dodnes vyvolává emoce, 
zejména kvůli osobě zabitého úředníka, který rozhodně nebyl typickým představitelem komunistické moci. 
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rozcestí Peklo u Kraskova – vpravo po cyklo 1 – Počátky (Dolní, Horní) 

Část města Seč, se kterým byly sloučeny v roce 1976. V roce 2009 zde bylo evidováno 155 adres. První 
doložená písemná zmínka pochází z roku 1392, kdy Počátky patřily k državě Lichnické. Obec se katastrálně 
dělí na Dolní a Horní Počátky. V katastru obce Počátky stojí 73 chat, které zde byly postaveny po 
vybudování dvou umělých vodních nádrží v Kraskově, kde právě lidově nazývaný "Spodní rybník" se 
nachází v těsné blízkosti Dolních Počátek. 

 

 
 
Žďárec u Seče 

Vesnice, část města Seč. V roce 2009 zde bylo evidováno 85 adres. 
 
Seč 

Název obce pochází ze způsobu získávání úrodné půdy kácením lesa a sečením divokých porostů. Název 
procházel mnoha změnami. Postupně Syez, Syecz, Secž, Sedož, Setsh a poslední Seč. Obec vznikla při 
vnitřní kolonizaci Železných hor v průběhu 12. a 13. století. První historická písemná zmínka o Seči je z roku 
1318, kde je uvedena jako sídlo vladyky ze Seče (Svenek de Syeze). 
Roku 1556 kupují sečský majetek bratři Albrecht a Václav Robmhapové ze Suché. Václav vystavěl v Seči 
dvůr a zámek jako panské sídlo označené v zápisech z roku 1593 jako tvrz - od této doby se zboží ohebské 
nazývá sečským. Seč byla poměrně často prodávána a přecházela do majetku různých panství z okolí.  
V roce 1660 byla Seč známa vybíráním perel z řeky Chrudimky pod Ohebem. 
V roce 1823 byla v Seči textilní manufaktura a skoro v každé domácnosti byla malá tkalcovská dílna. V 
polovině 19. století zde byla palírna lihu, pivovar a lisovna oleje. 
29. listopadu 1853 byla Seč povýšena na město se znakem stříbrné lilie v červeném poli a městskou pečetí. 
Tehdy měla Seč 137 domů a 1100 obyvatel. 
V roce 1924 byla započata stavba Sečské údolní přehrady na řece Chrudimce. Dokončena byla v roce 1934. 
Přehrada je určena k ochraně proti ničivým záplavám. Výška hráze od základu je 42 metrů, délka 165 metrů 
a šířka 6,8 metru. Přehrada zaplavuje údolí v délce téměř 7 km, u hráze je hloubka asi 35 metrů. 

Sečský zámek = Václav Robmhap, jemuž připadla Seč a okolí v dědictví, nechtěl opravovat zpustlé hrady 
Vildštejn a Oheb. Odkoupil tedy několik pozemků v městečku Seč, a na nich si dal postavit sídlo. V roce 
1577 byla stavba dokončena. Roku 1583 pak panství (již nazývané sečské) prodal Albrechtu Bryknarovi 
z Brukštejna, jeho syn je postoupil v roce 1596 Karlu Zárubovi z Hustířan. 
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Počátkem 17. století započal Záruba s  přestavbou na renesanční zámek, podle letopočtu na dochovaném 
portálu dokončenou v roce 1610. Zámek byla jednopatrová budova s půdorysem ve tvaru L, vchodem 
ozdobeným portálem s erby rodů Zárubů a Valdštejnů podle Zárubovy manželky Anny rozené z Valdštejna. 
Dveře a okna byla obložena dodnes zachovaným ostěním. 
V 18. stol. se zámek, tehdy v majetku Auersperků, změnil na hospodářskou budovu - bývala zde sýpka, 
skladiště a v 19. století i ovčín. Po první pozemkové reformě se zámek stal součástí zbytkového velkostatku 
a v r. 1949 přešel do vlastnictví státu. Na přelomu 60. a 70. let 20. století byla budova opravena se 
zachováním renesančních prvků. Dnes je na zámku sídlo městského úřadu. 

Kostel sv. Vavřince = stavba kostela začala již v roce 1350. Dnešní pozdně renesanční podobu mu ale dal 
až Karel Záruba z Hustiřan v roce 1620. Nejdříve byl kostel jako filiální k farnosti Bojanovské. V roce 1787 
byla v kostele zřízena lokálie a teprve v roce 1854 byla postavena fara a kostel se stal farní. 
Budova kostela je zděná, stojí na rozlehlém náměstí a skládá se z dlouhého presbyteria, z osmiúhelníku 
uzavřeného třemi body, dalšími částmi jsou zevně čtverhranná loď a přední věž, okolo stavby je renesanční 
římsa a nárožní kvádrované pilastry ve způsobu renesančním. Budovu prosvětlují velká okna uzavřená 
polokruhem. Postranní vchod je okrouhle sklenutý, po stranách je ozdoben znakem Zárubů a Valdštejnů 
(Karla Záruby a jeho manželky Anny, rozené z Valdštejna). 
Vnitřek kostela, až na částečně novou malbu, je úplně zachován v původním stavu. Hlavní oltář je portálový 
a pochází z roku 1682. Na stranách protilehlých oltářů sv. Antonína a Panny Marie jsou ploše řezané 
barokní rámy. Délka kostela je 38 m, délka lodi uvnitř je 10,5 m a šířka je 14 m. Délka chóru se závěrem je 
18,3 m, výška je 7,5 m, věž kostela je zakončena kopulí. Celková výška věže je asi 35 m. 
Kazatelna pochází z konce 17. století, je rocaillového tvaru, natřená zeleně a hnědě, na ní jsou bílé sochy 
víry, naděje a lásky. 
Zajímavá neobvyklým tvarem je ozdobená šestihranná křtitelnice z roku 1669, kterou nechali ulít z cínu 
hrabě Rudolf a hraběnka Viktorie ze Schönfeldu. 
Ve věži jsou tři zvony z počátku 19. století. Největší zvon o průměru 1 m a výšky 75 cm pochází z roku 1828. 
Zdobí ho reliéfy Sv. Jana Nepomuckého a Sv. Floriána. 

Vincent Strouhal (nebo také Čeněk Strouhal) = český experimentální fyzik, profesor a v roce 1903 -1904 
rektor Univerzity Karlovy. Nazývá se po něm bezrozměrné Strouhalovo číslo, jež určuje frekvenci oscilací, 
vznikajících při obtékání tělesa (např. telefonních drátů ve větru nebo lopatek turbíny). Narodil se 10. dubna 
1850 v Seči, zemřel 23. ledna 1922 v Praze, ale je pohřben na sečském hřbitově. 
Po maturitě v Hradci Králové 1869 vystudoval FF UK a stal se asistentem pražské hvězdárny. Od roku 1875 
byl asistentem ve Würzburgu, kde se roku 1878 habilitoval prací „O zvláštním způsobu buzení zvuku“. Roku 
1882 se stal profesorem fyziky na geologickém ústavu v New Yorku. Brzy nato byl však povolán jako 
profesor experimentální fyziky na tehdy právě oddělené české univerzitě v Praze, kde tento obor založil. S 
americkým fyzikem Barusem publikoval práci o magnetických vlastnostech oceli „The electrical and magnetic 
properties of the iron-carburets“ (Washington 1885). Zabýval se ale také vážením, Röntgenovým zářením, 
měřením teplot, Lissajousovými obrazci atd. 
Strouhal byl vynikající učitel, významně se zasloužil o založení fyziky na UK. Vrcholem jeho činnosti byla 
řada učebnic experimentální fyziky: Mechanika (1901), Akustika (1902), Thermika (1908) a Optika (1919); 
některé z nich vycházely i později v různých zpracováních. 
Strouhalovo číslo je podobnostní číslo, které se používá v oblasti nízkých Reynoldsových čísel (Re 
<300).  Strouhalovo podobnostní číslo je obvykle určeno vztahemSr=fL/V,kde L je charakteristický rozměr, f 
je frekvence uvolňování vírů v úplavu a V je rychlost proudění. Pro ustálené proudění má Strouhalovo číslo 
hodnotu 1. 
Pamětní desku najdete na domě čp. 56 na Náměstí profesora Čeňka Strouhala. 
 
cyklo 4114 – na konci sjezd na přehradu Seč 

Vystavěním přehradní hráze v letech 1924 - 1935 mezi skalnatými vrchy se zříceninami hradů Oheb a 
Vildštejn vzniklo jezero dlouhé 6,5 km a hluboké místy až 30 m. Při stavbě hráze bylo použito 75 000 m

3
 

kamene, převážně žulových kvádrů, jež sem byly dopravovány 10 km dlouhou lanovou drahou z lomů v 
Libkově u Nasavrk. Dále bylo spotřebováno 1450 vagónů cementu a 3000 vagónů písku. Zděná hráz je 
gravitační oblouková, 42 metrů vysoká a 165 metrů dlouhá. Nádrž pojme 22 milionu m

3
 vody. Podrobně se 

historií a stavbou nádrže zabývá Sborník prací č. 14 Spolku přátel Železných hor s názvem „Sečská 
přehrada - 70 let vodohospodářského díla“. 
Níže pod přehradou je vyrovnávací nádrž Seč II se sypanou hrází vysokou 10,6 m a dlouhou 111 m. 
Energetická část byla vybudována v letech 1941- 1946. Přivaděč vody do vyrovnávací komory je z větší 
části zhotoven z dřevěných dýh, stažených prutovými ocelovými obručemi. Přivaděč má průměr 2000 mm a 
dlouhý je 1280 m, je to unikátní technická památka. Elektrárna je umístěna pod vyrovnávací komorou, asi 
1,2 km pod přehradou na levém břehu řeky Chrudimky. Je vybavena Francisovou turbinou. 

Zřícenina hradu Vildštejn (Wichštejn) = skála a hrad nad řekou Chrudimkou. Při stavbě přehrady v letech 
1924 - 1935 byl vildštejnskou skálou proražen 30 m dlouhý tunel, jímž se nyní projíždí na hráz sečské 
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přehrady. V tomtéž období byl proveden na Vildštejně archeologický průzkum, nálezy jsou umístěny 
v regionálním muzeu v Chrudimi.  
Hrad Vildštejn je zřícenina drobného věžovitého tvaru, ve spodní části neměl oken ani dveří, do hradu se 
vcházelo po žebřících nebo po dřevěných schodech, které se v případě napadení snadno odstranily a 
zamezily nepříteli vniknout do hradu. Podstatné zbytky věže se dochovaly do 40. let 19. století, kdy byly 
strženy. Ve sklepení hradu byly nalezeny různé památky. Ze zdí zůstala nepatrná část bašty a věže s 
gotickým okénkem, obojí je viditelné z hráze přehrady. 
První zmínka o hradu pochází z roku 1251 v souvislosti s majitelem Hrabišem z Paběnic, jehož syn Oldřich 
se psal z Vildštejna. Koncem 14. století se Vildštejna zmocnil Ješík z Popovce, za husitství připadl Vildštejn 
jednomu z vůdců sirotčího vojska Janu Hertvíkovi z Rušínova. Po husitských válkách zapsal král Zikmund 
hrad Vildštejn v roce 1436 Jiříkovi z Dubé. Jeho nástupci ale už na Vildštejně nesídlili a hrad zpustl. 

Zřícenina hradu Oheb = vznikl až někdy v druhé polovině 14. století, neboť roku 1348 bylo návrší řečené 
Oheb vráceno po smrti zástavního držitele Hrabiše z Paběnic vilémovskému klášteru. Snad právě na 
ochranu klášterních majetků v povodí Chrudimky byl Oheb postaven, nelze však vyloučit ani jeho založení 
některým z pozdějších zástavních držitelů. První písemná zmínka je z roku 1405, kdy měl hrad v zástavě 
majitel sousedního Vildštejna Ješík z Popovce. Hrad byl postaven na vysokém ostrohu v ohybu řeky, ze tří 
stran bezpečně chráněném strmými svahy. Na přístupové straně byl hřeben překopán širokým příkopem s 
valem, za nímž stála v rohu obvodové hradby hranolová věž s průjezdem brány. K hradbě bylo přistavěno 
několik hospodářských stavení, podrobnější rekonstrukci podoby obytných budov jádra v této fázi zatím 
brání nedostatek informací. 
V 15. stol. byl hrad v majetku Trčků z Lípy, kteří zahájili výraznou přestavbu sídla k modernímu vojenství. 
Jednalo se o jeden z vrcholných obranných systémů doby a litovat lze jedině nedostatku historických zpráv, 
které by umožňovaly přesnější datování. V 16. stol ale začal hrad upadat a zpustnul. Ve 40. letech 19. století 
nechal majitel panství Vincenc Karel Auersperk zbytky zřícenin upravit a velké změny okolní krajiny přinesla 
především stavba Sečské nádrže ve 30. letech 20. století, díky níž se snížil hradní ostroh. 
 
na DRUHÉ!!! odbočce na cyklo 4115 vpravo – Přemilov 

Malá vesnice, část města Seč. V roce 2009 zde bylo evidováno 11 adres. V Přemilově roste památný strom 
jilm habrolistý vysoký 30 metrů. Na kraji lesa mezi Přemilovem a Prosíčkou se nachází památník padlým. 
Jedná se o prostý památník sesazený z volných kamenů. Na osazené měděné desce je tento nápis: „Zde 
komisař s radistkou partizánské brigády „Mistra Jana Husa“ 22. XII. 1944 sváděli ústupový boj s nacisty 
v období zimní protipartizánské ofenzivy“. 
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rozcestí Paseky 

Malá vesnice, část obce Proseč. V roce 2009 zde bylo evidováno 50 adres. Historie Pasek sahá až do r. 
1714, kdy se pro potřeby sklárny v Záboří začaly kácet velké plochy lesů a na nich se pomalu rozrůstaly 
vesničky Paseky, Martinice a Svatá Kateřina. Všechny patřily až do r. 1949 pod Záboří. 
Mezi nejvýznamnější řemesla na Prosečsku patřilo sklářství. První sklárna byla založena v Záboří, druhou 
sklárnu založila v r. 1882 na Posekanci, spadajícím tehdy ještě pod Pasecký katastr, paní hraběnka Anna 
Harbuval ze Chamaré. Tenkrát se nazývala "Marienwald" a první skláři v této sklárně byli Němci. Vyrábělo 
se zde křišťálové, tabulové, duté, průhledné i barevné sklo. Kromě různého růžového, modrého, bílého skla 
se zde vyrábělo velice krásné zelené sklo, jehož barvu způsoboval prosečský písek, či zlatem zdobené 
rubínové sklo, do kterého se přidávalo tavené dukátové zlato. Sklárnu na Posekanci nechala zhasnout 
novohradská vrchnost v roce 1888. 
Na Posekanci se také nachází letohrádek, který na zač. 20 st. zakoupila od novohradské vrchnosti baronka 
Nádherná a strávila zde část svého života. 
Další, velice významné řemeslo, které se dochovalo do současné doby - dýmkařství - má svůj počátek na 
Pasekách. Dýmkařství se zde začalo rozvíjet po válkách, protože naši občané doprovázeli vojsko do 
Kladska, kde výrobu dýmek zahlédli a „okoukali“. Jako první výrobci se uvádějí Antonín Pešina a jeho 
nevlastní syn Filip Švec. Proseč zůstala dýmkařství věrná, v současné době se zde vyrábí různé druhy 
dýmek ve firmě BPK Proseč. 
Během 2. světové války se ve vilce hajného Ehrenbergra ukrývali gen. Josef Svatoň a kpt. Eduard Soška. 
Při pokusu probít se ze svého úkrytu obklíčeného nacisty dne 1. 11. 1944 zahynuli. Jejich pomník můžeme 
shlédnout v místním parčíku. 
 

 
 
vpravo po cyklo 4115 + silnice – Bradlo (Dolní a Horní)  

Dolní Bradlo je část obce Horní Bradlo. Název obce se odvozuje od samostatného útesu - skály, v geologii 
nazývané bradlo. Jeden takový útes je na západní straně obce na pravém břehu řeky Chrudimky, dříve 
nazývané Kamenice. 
První písemná zmínka o Bradle je z roku 1329. Bradlo patřilo spolu s okolními vesnicemi k újezdu 
bojanovskému a ten náležel do správy kláštera ve Vilémově. Vilémovský opat Jaroslav II. byl nucen 
přenechat celý bojanovský újezd (tedy i Bradlo) pánům z Lichtenburka. 
Velká změna v životě obce nastala po příchodu sklářského mistra Jana Rükla. V roce 1865 koupil v Dolním 
Bradle tři statky a na získaných pozemcích začal na jaře 1866 stavět sklářskou huť. 3. ledna 1867 byla huť 
slavnostně vysvěcena a začalo se v ní pracovat. Byla nazvána po kněžně Auerspergové „Huť Vilemínina“. 
Vyrábělo se tu duté sklo a olovnatý křišťál. Po roce 1945 už se hutní sklo nevyrábělo. Prostory byly využity 
pro výrobu skleněných vánočních ozdob, které se zde vyrábějí dodnes. 

Jan Eisner = archeolog, profesor UK, akademik ČSAV, předseda Československé společnosti 
archeologické, laureát státní ceny, nositel Řádu republiky. Narodil se 26. 4. 1885 v Dolním Bradle. 
Byl synem skláře Josefa Eisnera a jeho ženy Františky. V roce 1895 nastoupil do gymnázia v Chrudimi. Od 
roku 1903 studoval na univerzitě obor dějepis a zeměpis. 16. prosince 1908 složil státní zkoušku 
profesorskou a 9. července 1910 byl jmenován doktorem. Nejprve působil na různých pražských 
gymnáziích. Jako rakouský důstojník musel hned na začátku války nastoupit do armády. 20. listopadu 1914 
byl na srbském bojišti raněn. Ze svého zranění se dlouho léčil. S armádou se dostal na Slovensko do 
Púchova. Zamiloval si tuto zem a zůstal jako profesor na gymnáziu nejprve v Martině a pak přešel do 
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Bratislavy. Od 27. května 1924 působil na Universitě Komenského v Bratislavě, kde přednášel nejstarší 
dějiny. Vychoval první slovenské archeology a položil základ moderní slovenské muzeologii a archeologii. 
Vedl také první systematické archeologické výzkumy na Slovensku. 
V roce 1939 se odstěhoval do Prahy. Působil na UK až do roku 1958. 
Zabýval se slovanskou archeologií, byl autorem vědeckých prací např. Slovensko v pravěku (1933), 
Děvínská Nová Ves, slovanské pohřebiště (1952), Rukověť slovanské archeologie atd. Zasloužil se rovněž o 
vydání sborníku Vznik a počátky Slovanů. 
14. května 1955 byl jmenován čestným občanem Horního Bradla. Zemřel 2. 5. 1967 v Praze. 

Kaple Panny Marie = s hrobkou rodiny Rüklových jde o dominantu Bradla. Hrobku nechala postavit 
manželka majitele bradelské sklárny paní Růžena Rüklová. Staviteli byli František a Jan Schmoranzové ze 
Slatiňan. Kaple je postavena v pseudogotickém slohu. Se stavbou bylo začato v roce 1892 a již příští rok 
byla dokončena. 30. 8. 1894 byly slavnostně vysvěceny zvony. Kaple je kulturní památkou. 

Tvrz Lipka = Lipka se nachází na kopci jižně od Bradla. V okolí rostlo mnoho lip – od nich název Lipka. Již 
v dávných dobách zde stála mohutná tvrz. První písemná zpráva o lipeckém panství je z roku 1303. 

Hrobka Kustošů = nedaleko lipeckého zámku, oplocena nízkým plotem, je hrobka lipeckých vladyků a pánů 
z rodu Kustošů. Nachází se na místě, kde dříve býval hřbitov, posvátné místo našich předků. Pohřebiště i 
sbor jednoty bratrské založil na Lipce Jan Kustoš ze Zubřího a Lipky. Do kamenné zdi kolem hrobky jsou 
vsazeny čtyři pískovcové náhrobní kameny, které původně ležely na zemi a zakrývaly kryptu. Na náhrobcích 
jsou reliéfy postav ve španělském kroji. Zobrazují Jana Kustoše a jeho ženu Dorotu. Další dva, menší, 
představují dětské postavy s erbem rodu Kustošů. Před náhrobky stojí kamenný kříž s letopočty a nápisem. 

Památný strom = u cesty vedoucí k hrobce Kustošů roste mohutná lípa, jejíž stáří se odhaduje na 800 let. 
Kmen měří v obvodu 802 cm a asi 2 metry nad zemí je rozdělen na dva mohutné kmeny, které jsou v koruně 
staženy lany. 
 
Travná  

Vesnice, část obce Horní Bradlo v okrese Chrudim. V roce 2009 zde bylo evidováno 136 adres. 
 

 
 
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. 
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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. 

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. 
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