
● Město Slatiňany 
Na rozhraní Železných hor a úrodného Polabí  leží město Slatiňany , které díky svým památkám a okolní přírodě patří 

k oblíbeným a vyhledávaným výletním místům. První písemnosti o městě pochází z roku 1294, kdy zde stála pouze dřevěná 

gotická tvrz. Snad největší slávy a rozkvětu doznala celá obec v letech, kdy Slatiňany vlastnila knížecí rodina Auerspergů.  
 

● Zámek Slatiňany  
Dominantou města je budova zámku, ve které je v současné době umístěno hipologické muzeum. V 16. století koupil panství 

Bohuslav Mazanec z Frymburka a na místě gotické tvrze postavil renesanční zámek. Do dnešní podoby nechala zámek 

upravit knížecí rodina Auerspergů. Po druhé světové válce bylo v prostorách zámku zřízeno hipologické muzeum. Jako 

součástí zámecké prohlídky je i expozice hospodářského zázemí, zámecká kuchyně a nově otevřená knížecí oratoř. 
 

● Park 

K zámku přiléhá zámecký park o rozloze 16 ha, který byl založen počátkem minulého století v anglickém stylu a je druhou 

nejbohatší sbírkou dřevin ve východních Čechách. Malebný pohled nabízí vrbami obklopený rybníček s lekníny. Znalce 

zaujmou krásné kombinace rozlehlých luk se skupinami a solitérami věkovitých a vzácných stromů. Za povšimnutí stojí 

 i různé druhy keřů a růží. 
 

● Hřebčín Slatiňany 

V hřebčíně vzdáleném asi 200 m od zámku se chová starokladrubský vraník, jeho chov tu byl v roce 1945 zachráněn a 

navrácen k životu. Areál je umístěn v bývalých knížecích stájích, které dal v roce 1877 vystavět František Josef 

z Auerspergu. Stáda koní můžete vidět na pastvinách okolo města. 
 

● Kočičí hrádek 
Toto pohádkové království  se nachází nedaleko zámeckého parku ve Slatiňanech a je určeno pro zábavu těch nejmenších 

návštěvníků.  Ke stavbě této romantické miniatury hradu se můžete dostat po naučné stezce, která je 2 km dlouhá. Její 

začátek je nad zámeckým parkem u východu zvaného „Klapačka“, a je v mapce označena žlutou barvou. Na ní je instalováno  

9 informačních tabulí, ze kterých se dozvíte o krásách a zajímavostech okolní přírody a historii zdejšího regionu.  
 

● Švýcárna – Interaktivní muzeum starokladrubského koně 

Budovu muzea naleznete nad zámeckým parkem, když se vydáte směrem ke Kočičímu hrádku po zelené turistické značce. 

Uvidíte zde řadu exponátů věnovaných chovu koní, zhlédnete krátké filmové dokumenty. Pro děti je připraveno plno aktivit. 
 

● Návrší Vrchlického 

V třešňové aleji nad zámeckým parkem směrem k restauraci Monaco je návrší, které připomíná zdejší pobyt Jaroslava 

Vrchlického ve Slatiňanech v letech 1890 až 1909. Návštěvníky tohoto místa upoutá i pamětní deska od sochaře Otakara 

Španiela a obraz Panny Marie umístěný na křemencové skalce v kamenném podstavci. 
 

● Venkovní tělocvična nad restaurací Monaco 

Restaurace s venkovním posezením zpříjemní oddechové chvíle turistům i cykloturistům, kteří sem zavítají. Pro vyžití dětí je 

tu o pár metrů výše v lese zhotovena dřevěná venkovní tělocvična, kde si mohou zaskotačit. Odtud je možno se vydat 

směrem ke Kočičímu hrádku, nebo na druhou stranu směrem k vyhlídce Chlum a dále ke Kochánovickým rybníkům. 
 

● Vyhlídka Chlum 

Po zelené turistické značce od restaurace Monaco dojdete lesní stezkou ke zbytkům kamenné vyhlídkové věže na 

jihovýchodním svahu vrchu Hůra. 
 

● Slatiňany – Škrovád 

Místní část Slatiňan – leží na pískovcích druhohorního stáří při řece Chrudimce.  

Od 18. století do poloviny 20. století se v obci a blízkém okolí těžily v řadě lomů pískovce.  

Dnes jsou dávno opuštěné pískovny velice známým cvičným horolezeckým terénem. 
 

● Kochánovické rybníky 

Kochánovické rybníky se nacházejí asi 1 km od Kochánovic u Slatiňan. Je to soustava čtyř rybníků s litorálními ekosystémy, 

mokřadními loukami, vlhkomilnými křovinami a dubohabřinou na skalnatém svahu. Rozloha je cca 10 ha a rybníky jsou 

součástí Chráněné krajinné oblasti Železných hor. 
 

● Rozhledna Bára, lanový park, lezecká stěna a venkovní tělocvična 

Na tuto rozhlednu a vlastně do celého sportovního areálu dojdete po modré turistické značce asi po 2 km od Kočičího hrádku. 
 

Turistické značení 

Od zámku se po zelené turistické značce dostanete ke Kočičímu hrádku. Když budete pokračovat po modré, můžete dorazit 

na Rozhlednu Báru, do lanového parku a k venkovní tělocvičně, po zelené k vyhlídce Chlum.  
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