
zavreno?

Pondělní výlety 
Výlety v dešti

na CHRUDIMSKU-HLINECKU

Vhodné za deště

V pondělí otevřeno



KDE PLÁŠTĚNKU NETŘEBA

RELAX A POHODA

V okolí Sečské přehrady poskytnou úlevu 

vašemu tělu pestré relaxační služby. Železné 

hory zde ukrývají poklady v podobě pivních 

lázní, saun, wellness center, solných jeskyní 

nebo bazénů. Více informací v TIC Třemošnice: 

Tel: 469 611 135, www.ic.tremosnice.cz 

a TIC Seč: Tel: 469 676 900, www.mestosec.cz 

LOVĚTÍNSKÁ ROKLE

Procházka malebným údolím Lovětín-

ského potoka, kamenné moře, bezzása-

hová zóna.

Tel: 469 611 135

Volně přístupné

Zdarma
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ZŘÍCENINA 
HRADU OHEB

Zřícenina hradu z 14. st., který se vypíná 

nad kolmou stěnou Sečské přehrady, 

výhled do Železných hor. 

Tel: 469 676 900

www.mestosec.cz

Volně přístupné

Zdarma

Zřícenina hradu Lichnice

BERLOVA VÁPENKA

Cenná technická a kulturní památka, ev-

ropská rarita – 150 let stará výrobna váp-

na s 5 km dlouhou lanovou dráhou, mu-

zeum železnohorského vápenictví.  

U Vápenky 495, Třemošnice

Tel: 461 105 405

Kontakt pro objednání skupinových 

prohlídek (i mimo otevírací dobu):

IC města Třemošnice

Tel: 469 611 135

IV., X. / víkendy 10–17 h

V.–IX. / Út–Ne 10–17 h

20–30 Kč

KDE PLÁŠTĚNKU NETŘEBA NENKU NKK

PRALES POLOM

Původní pralesní charakter lesa ve 

vyšších partiích Železných hor jihový-

chodně od Horního Bradla.

TIC Nasavrky 

Tel: 469 677 566, www.nasavrky.cz

Volně přístupné

Zdarma

PRALES POLOMPS

HEDVIČINO ÚDOLÍ

Hluboká skalnatá rokle spojující Třemoš-

nici a Kraskov, údolí Zlatého potoka.

Tel: 469 611 135

Volně přístupné

Zdarma

Sečská přehrada od zříceniny Oheb
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Třemošnice, Seč

LOVĚTÍNSKÁ ROKLEEKLEL

Procházka malebným údolím LLovětívěěLovv

ského potoka, kamenn

hová zónaaová zóna.

HRAD LICHNICE

Zřícenina hradu ze 13. st. na skalnatém 

návrší nad městem Třemošnice, kolébka 

pánů z Lichtenburka.

tel: 724 179 933

Tel. IC: 469 611 135

www.tremosnice.cz

IV., X. / víkendy 10–17 h

V.–IX. / Út–Ne 10–17 h

20–30 Kč



Chrudim
MUZEUM BAROKNÍCH 

SOCH

Nachází se v bývalém kapucínském kos-

tele sv. Josefa, exponáty muzea repre-

zentativně zastupují fenomén výcho-

dočeského sochařství závěru 17. a 1. pol. 

18. stol.

Školní náměstí, Chrudim

Tel: 603 881 004

www.barokochrudim.cz

IV.–X. / denně 9–12, 13–17 h 

XI.–III. / So, Ne

Svátky 9–12, 13–17 h

30–60 Kč

SynagogaSYNAGOGA 
A GALLERY CYRANY

Galerie je umístěna v původní židovské 

škole, vedle synagogy, z roku 1871. Ve stá-

lé expozici se představují malíři a so-

chaři 20. století, kteří měli vztah k výcho-

dočeskému kraji (např. F. Kupka, B. Kubiš-

ta, J. Zrzavý).

TIC Heřmanův Městec

Tel: 778 888 772

www.hermanuv-mestec.cz

VI.–IX. / St 14–17 h 

So, Ne  10–12, 14–17 h 

X.–V. / So, Ne 10–12, 14–16 h

Galerie 60–130 Kč 

Synagoga 30–70 Kč

Heřmanův Městec

Heřmanův Městec, Židovský hřbitov

Galerie Cyrany

outkářských kultur

M
u

ze
u

m
 b

a
ro

k
n

íc
h

 s
o

ch

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Patří k nejstarším a nejzachovalejším 

ve východních Čechách, nachází se zde 

přes 1 000 náhrobních kamenů.  

TIC Heřmanův Městec

Tel: 778 888 772

www.hermanuv-mestec.cz 

Přístupný mimo sobotu a židovské svátky.

Klíč k zapůjčení v TIC oproti záloze. 

Ne 10 12, 14 16 h

0–130 Kč 

a 30–70 Kč

Ž

GEOLOGICKÁ EXPOZICE

Ukázky kamenů z jednotlivých etap 

geologické minulosti Železných hor, 

atrium TIC Heřmanův Městec. 

TIC Heřmanův Městec

Tel: 778 888 772

www.hermanuv-mestec.cz

Po 8–11, 11.30–13 h, 

Út– Pá 8–11, 11.30–16 h

VII. a VIII. i So, Ne 9–14 h 

Otevřeno po domluvě 

v TIC, zdarma

outká kultur

REGIONÁLNÍ MUZEUM 
V CHRUDIMI

Stálá výstava A. Muchy, Mozaika z dějin 

regionu, Umělecké řemeslo, Expozice li-

dového nábytku.

Široká 86, Chrudim

Tel: 469 620 330

www.muzeumcr.cz 

Út–Ne 9–12, 12.30–17 h

20–40 Kč, 

děti do 6 let (MŠ) zdarma 

ONÁLNÍ MUZEUM OOOOOOOOREGIOIOG OG OGG OOOG
V CHRUDIMIVVVVVVV

Sídlí v renesančním Mydlářovském do-

mě, který dal přestavět bohatý měšťan, 

mýdlař a svíčník Matěj Mydlář v r. 1571, 

nyní slouží potřebám muzea, dokumen-

tuje historii i modernu českého lout-

kářství, nahlédnout můžete i do světa 

Orientu.

Břetislavova 74, Chrudim 

Tel: 469 620 310

www.puppets.cz

Po–Ne 8.30–17 h

40–60 Kč, děti do 6 let 

(mimo org. skupin) zdarma

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH 
KULTUR
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Naučná stezka podél chrudimského vod-

ního náhonu – délka cca 3 km. 

Turistické informační centrum Chrudim

Tel: 469 657 821, 773 993 333

Most přes náhon u Regionálního muzea 

v Chrudimi, Široká 86 – výchozí místo

Volně přístupné

Zdarma

MODRÁ OSA

ZÁMECKÝ PARK

REKREAČNÍ LESY 
PODHŮRA

Rozhledna Bára, lanový park, venkovní 

tělocvičny, lezecká stěna, singltrek, te-

rén k pochodům i vyjížďkám pro turis-

ty i cykloturisty.

Tel: 731 635 831

www.podhura.cz

Volně přístupné

Zdarma

Chrudim, Slatiňany
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Modrá osa

KRYTÝ PLAVECKÝ 
BAZÉN

Plavecké dráhy se skokanskými můstky, 

dětský bazén, sauna.

V Průhonech 503, Chrudim

Tel: 469 669 267

www.sportovistechrudim.cz 

Dle rozpisu na webu

Čipové vstupné 

+ vratná záloha na čip 50 Kč
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Místní část Slatiňan, kde se podél řeky 

Chrudimky nacházejí pískovce druho-

horního stáří (dřív pískovcové lomy), 

v současnosti slouží jako cvičné horo-

lezecké místo.

IC Slatiňany

tel: 469 660 239

www.infocentrum.slatinany.cz

Volně 

přístupné

Zdarma

ŠKROVÁD

KOČIČÍ HRÁDEK

Atraktivní miniatura gotického hrádku 

v romantickém stylu postavená kněž-

nou Vilemínou Auerspergovou, slouží 

jako častý cíl procházek i jako dětská 

prolézačka.

IC Slatiňany, tel: 469 660 239

www.infocentrum.slatinany.cz

Volně přístupné

Zdarma

vní 

te-

ris-

Atraktiv

v roma
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IC Slatiň

www.in

Volně p

Zdarma

-

GEOLOGICKÉ

EXPOZICE
Geologická stezka na náměstí U Vo-

dárny, v přilehlých objektech venkovní 

geologická expozice leštěných kamen-

ných desek, stálá expozice sbírky mine-

rálů, hornin a zkamenělin, pravidelné 

výstavy a přednášky.

Náměstí U Vodárny, Chrudim

Tel: 469 637 101 

www.vz.cz

www.geoparkzh.cz 

Stálé expozice Po–Pá 8–15 h  

Geologická stezka na náměstí 

nonstop 

Zdarma

Bývalá protipožární hláska a pozoro-

vatelna zvěře byla vystavěna na přelo-

mu 19. a 20. století. Od 2. světové války 

chátrala až do roku 2013, kdy se doč-

kala celkové rekonstrukce a stala se ob-

líbeným výletním místem.

IC Slatiňany, tel: 469 660 239

www.infocentrum.slatinany.cz

Volně přístupné

Zdarma

VYHLÍDKA 

NA CHLUMU

Přiléhá k státnímu zámku, založený na 

konci 18. století, plocha 16 ha. Po roz-

sáhlé rekonstrukci byl navrácen původ-

ní rozdělovací plot pro ochranu dřevin. 

Zámecká zahrada je tedy přístupna 

pouze v době otevření zámku, a druhá 

část, tzv. otevřený park je přístupný neo-

mezeně.

IC Slatiňany, tel: 469 660 239

www.infocentrum.slatinany.cz

Vstupné dle ceníku



Betlé
m

Švýcárna

Slatiňany

STÁTNÍ ZÁMEK 
SLATIŇANY

Malebný zámek na úpatí Železných 

hor je obklopený krásným, rozlehlým 

a udržovaným anglickým parkem. Prošel 

rozsáhlou rekonstrukcí jak venkovních, 

tak vnitřních prostor. Čekají  Vás příběhy 

ze života bývalých majitelů knížat z Auer-

spergu, navštívíte nóblesní soukromé 

a společenské prostory i  hospodářské 

zázemí.

Tel: 469 681 112  

www.zamek-slatinany.cz

 

V. / Út–Ne 10–16 h

VI. / Út–Ne 9–16 h

VII.–VIII. / Út–Ne 9–17 h

IX. / Út–Ne 10–16 h

X. / Čt–Ne 10–15 h

XI.–XII. / Čt–So 10–15 h

Vstupné dle ceníku

INTERAKTIVNÍ MUZEUM
ŠVÝCÁRNA

Původně salaš, která vznikla v 19. sto-

letí přestavbou myslivny je v současné 

době Interaktivním muzeem starokla-

drubského koně. Návštěvník se zde 

seznámí s životem a chovem staro-

kladrubských koní, v interiéru muzea 

nalezne největší sbírku historických 

vzorků bičišťat nebo promítací sál, ve 

kterém lze zhlédnout poutavé doku-

menty. Děti zaujme interaktivní část, 

herna a třeba největší plyšový kůň 

v ČR. U muzea se nachází dětské hřiště 

a odpočinková část s koňskou tematikou.

Tel: 469 315 134 

www.slatinany-svycarna.cz

IV. / So–Ne  9–16 h

V.–VIII. / Po–Ne  9–18 h

IX.–X. / Po–Ne 9–16 h

Vstupné dle ceníku

HŘEBČÍN 
SLATIŇANY

Od roku 1992 je součástí Národního 

hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o. 

a chová se zde nejstarší české plemeno 

starokladrubského vraníka. Tento chov 

byl právě ve Slatiňanech v roce 1945 

zachráněn a navrácen k životu. Pro zá-

jemce nabízí hřebčín prohlídku stájí 

i projížďky na koni či v kočáře.

Tel: 469 681 135 

www.nhkladruby.cz/slatinany

IV.–X. / Út–Ne 

11, 13, 14.30, 16 h

Vstupné dle ceníku

yca

8 h
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součástí Národního 

nad Labem, s. p. o.

tarší české plemeno 

vraníka. Tento chov 

anech v roce 1945 

en k životu. Pro zá-

čín prohlídku stájí 

i v kočáře.

cz/slatinany

Zámek Slaťiňany

DALŠÍ TIPY NA VÝLETY

BEZ DEŠTNÍKU

Chcete vstřebat své zážitky z cest v net-

radičním prostředí? Navštivte regionální pivo-

var Rychtář a v rámci exkurze ochutnejte zdej-

ší lahodný mok, na který jsou místní náležitě 

hrdí. Pokud se trefíte do správného termínu, 

zážitek vám zpestří každoroční letní hudební 

festival Léto s Rychtářem v areálu pivovaru. 

Více informací získáte v TIC Hlinsko, 

telefon 731 697 418, www.hlinsko.cz.

Hlinsko

DALŠÍ TIPY NA VÝLETY

BEZ DEŠTNÍKU

Památková rezervace lidové architek-

tury v centru města Hlinska. Roubené 

a zděné domky drobných řemeslníků 

z 18. a 19. století. Expozice masopus-

tních obchůzek a masek z Hlinecka 

(UNESCO), výstavy.

Tel: 469 311 429

www.nmvp.cz/vysocina

I.–III. / Út–Pá 8.30–16 h, 

So 9–12 h, Ne 13–16 h,

IV.– VI., IX.–XII. / Út–Ne 8.30–16 h, 

VII. a VIII. / Út–Ne 9–17 h

Řemeslnická obydlí: 

dospělý 80 Kč, snížené 60 a 40 Kč, 

rodinné 160 Kč. Expozice masopustních 

obchůzek: 50 Kč, rodinné 100 Kč

BETLÉM

Jedno z nejstarších v Čechách, historická 

expozice, národopisná expozice, řemes-

la – hrnčířství, sklářství, hračkářství; rod 

Adámků; Prošli zdejší krajinou – stálá ex-

pozice krajinářů nejen Hlinecka, Výtvar-

né Hlinecko; krátkodobé výstavy.

Havlíčkova 614, Hlinsko

Tel: 469 311 267

www.mmghlinsko.cz

Otevírací doba v sezoně: 

Út–Ne 9–12, 13–17 h

Otevírací doba mimo sezonu:

www.mmghlinsko.cz

 

Vstupné muzeum i galerie:

plné 40 Kč, snížené 30 Kč,

hromadné 20 Kč, 

rodinné 120 Kč

MĚSTSKÉ MUZEUM
A GALERIE
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Údolí Doubravy

Světový unikát, který nemá na světě ob-

doby. Hrané prohlídky, pekelná restau-

race, suvenýr shop.

Medkovy Kopce 35

Tel: 468 005 005

www.peklocertovina.cz

Aktuální otevírací doba 

na www.peklocertovina.cz

Vstupné: dospělý 360 Kč, student nebo 

důchodce 310 Kč, dítě do 150 cm 280 Kč

PEKLO ČERTOVINA

Více než 60 % z celkové expozice jsou 

zahraniční stroje, to muzeum ve Svra-

touchu odlišuje od většiny ostatních 

v České republice. Návštěvník ocení 

porovnání motocyklů z mnoha zemí. 

Součástí prvního výstavního prostoru 

jsou předválečné stroje anglické, dánské 

a americké výroby. V druhé expozici se 

nacházejí motocykly německé a ve třetí 

„klenoty“ české. Všechny exponáty jsou 

funkční a pocházejí ze sbírek motoris-

tických nadšenců.

Muzeum Svratouch

Svratouch 231

Tel: 566 662 335, 603 325 913

www.muzeumsvratouch.cz

VI.–IX. / Út–Ne 10–17 h

Ostatní měsíce po telefonické domluvě.

Vstupné: dospělý 80 Kč, 

děti, studenti, důchodci 40 Kč

MUZEUM HISTORICKÝCH 

MOTOCYKLŮ
Přírodní rezervace, turistické trasy skal-

natým údolím na toku řeky Doubra-

vy, vodopády, tůně, převisy, kamenné 

moře.

Tel: 569 626 634 

www.icchotebor.cz

Bílek – výchozí místo

Volně přístupné

Zdarma

ÚDOLÍ DOUBRAVY

Muzeum SvratouchLázeňská stezka

Hlinsko a okolí

OSTATNÍ TIPY NA VÝLET

Patříte-li k vyznavačům aktivního trávení vol-

ného času, zavítejte do krytého plaveckého 

bazénu nebo nově otevřeného biotopu na 

Drachtinách. Turistům jsou k dispozici kromě 

Lázeňské trasy ještě dvě další – Pohádková 

a Matulova. Více informací a další tipy na 

výlety obdržíte v Turistickém informačním 

centru na Betlémě v Hlinsku, Čelakovského 

561, telefon 731 697 418.

Pokud se chcete krásně projít a zároveň 

se dozvědět něco o historii našeho měs-

ta, tak výběr pro procházku Lázeňské 

stezky je dobrá volba. Tato stezka vede 

z centra Hlinska, kolem urnového háje, 

přes novou lipovou alej, až téměř do 

Studnic. Okruh dále pokračuje přes Sva-

tojánské Lázně zpět do Hlinska. Po cestě 

je několik zastavení, která Vás přene-

sou do historie Hlinska, dozvíte se něco 

o našich národních symbolech, nejvíce 

pak o našem národním stromě. Jedno 

zastavení je také věnované malířům, kteří 

prošli touto krajinou.

Více informací získáte v TIC Hlinsko:

Čelakovského 561, Hlinsko

Tel: 731 697 418

www.hlinsko.cz

LÁZEŇSKÁ TRASA
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Sbírka rostlin, které poskytují včelám po-

travu, s naučnými tabulemi pro včelaře 

i laiky (zajímavé bylinky, rostliny, stromy, 

včelí úl apod.) v areálu SOUV-VVC o. p. s.

SOUV-VVC, o. p. s., 

Slatiňanská 135, Nasavrky

Tel: 469 677 128

www. vcelarske-arboretum

-nasavrky.webnode.cz

Volně přístupné (mimo letní dovolené 

v SOUV-VVC), vstup zdarma

VČELAŘSKÉ ARBORETUM

Národní kulturní památka, pietní místo 

a muzeum na místě osady Ležáky vyhla-

zené za 2. sv. války nacisty.

Národní kulturní památka 

– Pietní území Ležáky

Miřetice čp. 66, Miřetice

Tel: 469 344 187

Vedoucí útvaru Ležáky Kamila Chvojková

Tel: 469 344 187, 739 335 734

www.lezaky-memorial.cz

IV.–X. / Út–Ne 9–17 h

XI.–III. / Po–Pá 9–16 h

mimo otvírací hodiny 

po domluvě min. 2 dny předem

na tel: 739 335 734

20–30 Kč, děti do 7 let zdarma

NKP LEŽÁKY

Obora založená kolem r. 1760, chov 

jelení zvěře, uvnitř obory kaštanové a du-

bové aleje, u Slavic výběhy s hříbaty 

kladrubského koně, přírodní památka 

Boušovka. 

TIC Nasavrky, tel. 469 677 566

www.nasavrky.cz

Volně přístupné: II.–III., VII.–VIII.,

zdarma

SLAVICKÁ OBORA

V PONDĚLÍ  NAVŠTIVTE TAKÉ...
Statek starý přes 400 let! 

Děti zblízka uvidí, jak vypadá živý krocan, koza nebo 

kráva, ale také lesní zvířátka (daňci, mufl oni, divočáci 

a bažanti). Zvířátka můžete také nakrmit, pohladit si je 

a poté se projet na koni. Více informací v TIC Nasavrky: 

Tel:  469 677 566, www.nasavrky.cz 

Zřícenina nevelkého hrádku v přírodní 

rezervaci Strádovské peklo severně od 

Nasavrk nad říčkou Chrudimkou.

TIC Nasavrky, tel. 469 677 566

www.nasavrky.cz

Celoročně

přístupné

zdarma

ZŘÍCENINA STRÁDOVA

Nasavrky

VČELAŘSKÉ ARBO

Zámek Nasavrky

Prohlídka expozice: historie, ukázky ře-

mesel, náboženství a pohřbívání, model 

oppida České Lhotice, bydlení, šperky, 

zbraně, oppida v Čechách.

Náměstí 1, Nasavrky 

Tel: 469 677 566 

www.boii.cz 

VII.–VIII. / Po–Ne 9–17 h, 

IV.–VI. a IX.–X. 

Po–Pá 8.30–16.30, So–Ne 13–16 h, 

XI.–III. / Po–Pá 8.30–16.30 h

35–50 Kč

EXPOZICE PO STOPÁCH 

KELTŮ

Stezka prochází místy původního kelt-

ského osídlení  v  okolí Hradiště a  Na-

savrk, údolím řeky Chrudimky, potoků 

Debrného a Krkanka, na trase pozůstat-

ky oppida České Lhotice se zachovanými 

valy, rozhledna Boiika, archeologická re-

zervace, délka 9,5 km.

TIC Nasavrky, tel: 469 677 566

www.nasavrky.cz

Celoročně přístupné

zdarma

NAUČNÁ KELTSKÁ STEZKA 
ŽELEZNÝMI HORAMI

zdarma

Přírodní rezervace, území na řece Chru-

dimce mezi Křižanovickou přehradou 

a vyrovnávací přehradou Práčov, skal-

naté, kaňonovité úseky.

TIC Nasavrky, tel: 469 677 566

www.nasavrky.cz

Volně 

přístupné

zdarma

KRKANKA A PEKLO

ky řy řky ře-k řřyyy řee-yyyy řřekky řek e

model del modeelldeleeeeld leee

perky, pe

H 



Žulová stezka Horkam
i

Skute
č, lo

m

Skuteč a okolí m
i

Naučná stezka po stopách těžby a zpra-

cování kamene, lokalita bohatá na 

množství zatopených lomů (např. An-

drusivův, Zvěřinov, Kaňon), na trase 

dobová zařízení i naučné a herní prvky 

– prstové bludiště, venkovní posilovna, 

rozšířené reality, apod.

TIC Skuteč, tel: 469 350 131

muzeum.skutec.cz

Volně 

přístupné

ŽULOVÁ STEZKA 
HORKAMI

Záchranná stanice živočichů, programy 

pro veřejnost, východní brána do geo-

parku, expozice, nálezy dinosaurů. 

Bor u Skutče 47, Proseč 

Tel: 603 535 994, 777 678 777

www.pasicka.cz

IV.–VI., IX.–X. 

So, Ne 10–16 h, 

VII.–VIII. / Po–Ne 10–16 h

30–70 Kč

ZÁCHRANNÁ STANICE 
A EKOCENTRUM 

PASÍČKA

E
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Městské muzeum Skuteč

Přírodní rezervace, kaple sv. Anny, pra-

men podzemní vody, naučné zastavení 

(geologie).

TIC Skuteč, tel: 469 350 131

www.skutec.cz

 

Volně 

přístupné

ANENSKÉ ÚDOLÍ

Plavecký bazén, sauna, vířivka, dětský 

bazén.

Smetanova 946, Skuteč

Tel: 469 319 109,  775 559 858

sportoviste.skutec.cz

Po 16–19 h, Út 6.30–7.30 h, 

14–20 h, St 6.30–7.30 h, 14–19 h, 

Čt 6.30–7.30 h, 16–20 h, Pá 14–19 h, 

So, Ne 9–11 h, 13–19 h, 

v provozu IX.–VI. 

Bazén 25–45 Kč, sauna  80 Kč,

(za 60 min), vířivka 25 Kč (za 5 min)

KRYTÝ PLAVECKÝ 
BAZÉN

Významný krajinný prvek (součást 

přírodního parku Údolí Krounky a No-

vohradky), skalnaté údolí Krounky od 

soutoku Martinického potoka do Před-

hradí, naučné zastavení (geologie).

TIC Skuteč, tel: 469 350 131

www.skutec.cz

Volně přístupné

ŠILINKŮV DŮL

Pamětní síň známého hudebního skla-

datele a pedagoga předsmetanovské 

doby V.  J. Tomáška  (* 1774 –† 1850).

Tomáškova 508, Skuteč

Tel: 469 350 131

muzeum.skutec.cz

Přístupný po domluvě,

10–20 Kč,

děti do 6 let zdarma

RODNÝ DŮM VÁCLAVA 
JANA TOMÁŠKAMuzeum obuvi a kamene (interaktivní 

expozice obuvnictví a kamenictví), Pa-

mátník skladatele Vítězslava Nováka, 

krátkodobé výstavy, přednášky, kon-

certy, speciální komentované prohlídky 

apod.

Rybičkova 364, Skuteč 

Tel: 469 350 131

muzeum.skutec.cz

Po–Ne 9–12, 13–17 h

Obuvnictví 

a kamenictví 25–50 Kč 

Památník Vítězslava Nováka / krátko-

dobé výstavy 10–20 Kč 

děti do 6 let zdarma

MĚSTSKÉ MUZEUM 
SKUTEČ



Chlumek

Luže

Přírodní rezervace na Střemošické strá-

ni, výhled na hrad Košumberk, poutní 

kostel Panny Marie na Chlumku, Železné 

hory, Českomoravskou vysočinu.

Tel: 469 671 507, www.luze.cz

Celoročně

Zdarma

VYHLÍDKOVÉ MÍSTO 
POKLONA
ÍDKOVÉ MÍSTO

Přírodní památka, unikátní kaňon se 

skalními pískovcovými útvary, nedaleká 

pískovcová obydlí ve Zderazi.

Výchozí místo: Zderaz

Tel:  469 811 741

www.luze.cz

Celoročně

Zdarma

PIVNICKÁ ROKLE

Hrad ze 13. století, prohlídková trasa, 

lapidárium, sklepení, vyhlídkové místo, 

stojí na sopce, naučné tabule geoparku.

Tel: 469 672 191, 736 481 205

www.luze.cz

IV.–X. / Út–Ne 10–17 h, 

XI.–XII. / otevřeno v době výstav

35–70 Kč

HRAD KOŠUMBERK

Rozsáhlý barokní chrám postaven na 

konci 17. st. G.B. Alliprandim, areál s oh-

radní balustrádou a čtyřmi kaplemi.

Tel: 469 671 110, 604 179 073

www.chlumek.net

IV.–X. 

otevřeno denně

10–17 h

Bez vstupného

POUTNÍ KOSTEL PANNY 
MARIE NA CHLUMKU
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Přírodní rezervace, turistické trasy a cy-

klotrasy mezi pískovcovými skalami 

a borovými lesy.

Tel: 469 319 413, 604 34 35 36

www.mastale.cz

Celoročně

Zdarma

TOULOVCOVY 

MAŠTALE

Zámecké expozice, zahrady, obora, Mu-

zeum cyklistiky.

Tel: 469 325 353, www.nove-hrady.cz

Zámek / V., X. / 10–16 h

otevřeno víkendy a svátky

VI.–IX / 10–16 h otevřeno denně

Muzeum / V.,IX.,X. / 10–17 h

otevřeno víkendy a svátky

VI.–VIII. / 10–17 h otevřeno denně

Zámek: 70–100 Kč 

Muzeum: 40–70 Kč

NOVÉ HRADY

Park založen MUDr. F. Hamzou na počát-

ku 20. st., lesoparkem vede naučná stez-

ka, cizokrajné dřeviny. V budově kon-

ferenčního sálu Hamzovy léčebny je od 

r. 2020 zpřístupněno Muzeum zdravot-

nictví. 

Tel: 469 648 147

www.hamzova-lecebna.cz

Hamzův park a arboretum celoročně,

Muzeum zdravotnictví Po, Čt 15–17 h

Zdarma

HAMZŮV PARK, ARBORETUM,
MUZEUM ZDRAVOTNICTVÍ



Chrast
Stezka vás seznámí s historií, architek-

turou, geologií, fl órou a faunou zdejších 

lokalit. Ze stanice ČD v Chrasti do stanice 

ve Vrbatově Kostelci měří cca13 km a na-

leznete na ní vodárenskou věž v Chrasti

-Chrašicích nebo skalní útvary u Podskaly.

Městské muzeum Chrast

Tel: 469 667 194

www.mestochrast.cz

Volně přístupné každý den

zdarma

NAUČNÁ STEZKA 

CHRASTECKA

Stálá zemědělsko-hasičská expozice „Ves-

nice žije”.

Rosice-Cihelna 

Tel: 607 871 753, 721 868 388

www.rosickatrznice.cz

III.–XII. 

So 7–12 h

5 Kč, děti do 15 let 

zdarma 

ROSICKÉ MUZEUM

Stálé expozice zaměřené na vlastivěd-

nou historii regionu Chrastecka, krátko-

dobé a sezónní výstavy.

Náměstí 1, Chrast

Tel: 469 667 194

www.muzeumchrast.cz

V.–X. a v době výstav 

 9–12 h, 13–17 h

mimo pondělky

20–40 Kč

MĚSTSKÉ MUZEUM 
CHRAST
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Zámek Chrast
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Vydejte se na výpravu do historie planety Země. Navštivte Národní geopark Železné hory. 

Geopark není jen samé kamení, ale také kultura, historie, příroda a zábava. Geologie je všude 

kolem nás a proto jí nelze dokonce ani v pondělí uzavřít. Geopark vám nabízí řadu tematických 

naučných stezek a velké množství značených lokalit. Vydejte se hledat kamenná stáda „pa-

soucích se“ kamenných bloků naleštěných hornin a zažijte geologické příběhy plné dra-

matických zápletek. 

Tipy a další informace o geoparku nejen na pondělní výlety získáte na www.geoparkzh.cz 

nebo na facebooku (GeoparkZeleznehory).
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Země. Navštivte Národní ark Železné hory.

QUEST 

NÁRODNÍM GEOPARKEM 

ŽELEZNÉ HORY

Honba za pokladem ve 13 různých mís-

tech Národního geoparku Železné hory, 

poznávání nejzajímavějších míst oblasti 

formou hry. Soutěživého průvodce, který 

obsahuje všech 13 questů, si můžete vyz-

vednout v informačních centrech regionu.

Tel: 607 756 371

www.geoparkzh.cz f

Zřícenina na ostrohu nad říčkou Ho-

letínkou, dochovaná část vnějšího ob-

vodového zdiva paláce a zdí hradeb a  ma-

lé zbytky sgrafitové výzdoby. 

TIC Nasavrky, tel. 469 677 566

www.nasavrky.cz

Volně 

přístupné

zdarma

ZŘÍCENINA ŽUMBERK
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Aktuální informace 

k turistickým cílům: 


