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Abstrakt

Název práce: Projekt naučné cyklotrasy v CHKO Železné hory a jejím okolí.

Cíle práce: Cílem této práce je realizace projektu cyklistické naučné stezky v CHKO 

Železné hory. Zpracování informační brožury, která by mohla být nabízena 

v informačních centrech regionu.

Metoda: Terénní výzkum, který zahrnovat osobní mapování v oblasti a  spolupráce 

s pracovníky informačních center. Shromažďování a třídění informací z oblastí 

kulturního a přírodního bohatství. Analýza map a příruček jako základ tvorby naučné 

cyklistické stezky.

Výsledky: Výstupním materiálem této práce je vytvoření cyklistické naučné stezky 

v CHKO Železné hory a jejím okolí., která bude zpracována ve formě informační 

brožury. Podle, které bude moci účastník absolvovat trasu. Brožuru, obsahující texty, 

obrázky a mapu, je možné nabídnout informačním centrům v oblasti a zároveň 

prezentovat v elektronické podobě na internetu.

Klíčová slova: cykloturistika, mapování, naučné stezky, Železné hory, chráněná 

krajinná oblast, cyklotrasa
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Abstract

Topic: Project of Educational cycle trail in the pretected landscape area in Iron 

Mountains

Goals: The goal of this work is realization project of Educational cycle train in the 

protected landscape area Iron Mountains. Production of informative prospectus, which 

should be offered in the Tourist Information Centers of the area.

Method: Field research, which includes personal mapping in the area and cooperation 

with the staff of information centers. The collection of information from the fields of 

cultural and natural heritage. Analysis of the maps and guides as the basis of making 

educational biking trail.

Results: Output material of this work is creating educatinal bikig trail in the Protected 

landscape area Iron Mountain and its environs, which will be processed in the form of 

information brochure. According to a participator will be able to pass the route. The 

brochure containing texts, pictures and maps,  is possible to offer information centers in 

the area and also present in electronic form on the internet.

Key words: biking, mapping, educational cycle trails, Iron Mountains, protected 

landscape area, cycling trail
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1 Úvod

Od dob, kdy jízdní kolo spatřilo světlo světa, uplynulo mnoho desítek let. Člověk se od 

té

doby snažil svému výtvoru dát čím dál lepší vlastnosti. 

Když si vzpomenu, jak mi moje babička popisuje své zážitky s kolem, musím se 

usmívat. Kdo by si dnes představil, jaké peripetie museli lidé s kolem zažívat. Jen 

dobrodruzi a zámožní lidé si mohli dovolit jezdit na kole pro radost, do přírody nebo za 

poznáváním okolí. Ale technický pokrok pohlcující celý svět pohltil i bicykl. Brzy se 

kolo stalo samozřejmou součástí každé domácnosti. Je to fenomén současnosti jak 

mnozí tvrdí. A zřejmě mají pravdu, když kolo je jediný dopravní nemotorový 

prostředek, kterým se dají překonávat jakékoliv vzdálenosti.

Oblíbenost s pokrokem potvrzuje i Jiří Šafránek „Cyklistika se může stát celoživotní 

pohybovou aktivitou zvláště dnes, v době úžasného zdokonalování kola“ (ŠAFRÁNEK, 

2000, str. 13)

Cyklistika je jedním z nejlepších způsobů, jak cestovat po světě. Je rychlejší než chůze, 

neznečišťuje ovzduší a nepoškozuje životní prostředí na rozdíl od motorových vozidel. 

(Sidwells, 2004)

„Cyklistika v sobě spojuje jednoduchost a operativnost pěších forem s dynamikou 

mototuristiky“ (Sýkora, 1986, s. 98). Na tom staví i turisté, kteří ze spojení cyklistiky a 

turistiky udělali cykloturistiku neboli turistiku provozovanou na kolech. Cykloturistika 

je velmi výhodná a to zejména, že využívá předností rychlého pohybu na bicyklu, větší 

variability pohybu na jakýchkoliv typech komunikací. Nemusí být prováděna na 

místech frekventované dopravy, ale i v místech uzavřených pro motorová vozidla.  Její 

popularita staví na prvcích zachování aktivního pohybu, kontakt s přírodou, poznávací 

činnosti. 

Pro mě jako pro aktivního cyklistu plní kolo několik důležitých rolí. A to zejména roli 

dopravního prostředku, sportovního vyžití, pomocníka při poznávání krás naší země. Na 

svých toulkách velmi často mířím do Chráněné krajinné oblasti Železné hory, a právě to 
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mi bylo inspirací pro moje téma bakalářské práce. Z vlastních zkušeností vím, že 

cykloturistika je v této oblasti v letních měsících velmi rozšířená, což mi potvrzují i 

počty cykloturistů, které potkávám. 

Po prozkoumání propagačních materiálů, všemožných brožur pro turisty, jež jsou 

k dispozici v informačních centrech v CHKO. Mi došlo, že zde mimo jedné naučné 

geologické cyklostezky MAGMA, chybí naučná stezka pro cyklisty a to dokonce přes 

hustou síť značených cyklotras v tomto regionu. Proto sem se rozhodl zpracovat jako 

téma mé bakalářské práce projekt naučné cyklistické stezky a zároveň okrajově nastínit, 

jaké dnes existují možnosti na vytvoření si a plánování vlastního výletu nebo trasy.
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2 Teoreticko – metodologická část práce

2.1 Problém

2.1.1 Zdůvodnění, význam a potřeba práce

Už dlouho dobu cestu kolem svého bydliště na kole, vedou moje cesty přes Chráněnou 

krajinnou oblast Železné hory. Když přijíždím z kolínské roviny do zvedajících se 

kopců zdejšího kraje, těším se na měnící se ráz zdejší krajiny. A právě pak jsem si 

uvědomil, že jen vzhled, je jediné co tomto kraji kopců vím. Proto jsem se rozhodnul 

navštívit informační centrum v Seči, kde mi byly nabídnuty letáky pro cyklisty a jiné 

všemožné propagační materiály. Po prostudování získaných materiálů jsem zjistil, že 

obsahují jen přehled navržených výletů pro cykloturisty. Trochu jsem postrádal 

informace o místech, kudy trasy procházejí, aniž bych se dozvěděl něco nového, udělal 

si představu o zdejším kraji. 

Rozhodl jsem se vypracovat informační brožuru pro cykloturisty s navrženou naučnou 

cyklostezkou, kterou si budou moci přímo přečíst při svém výletu na určitém místě. 

Protože cyklistická naučná stezka je ideálním způsob, jak skloubit pohybovou aktivitu 

s poznáním.

Výhodu projektu je fakt, že stezka bude začínat v centrech, dostupných veřejným 

dopravním prostředkem. Protože, podle mého názoru, je důležité učit naše spoluobčany 

ekologickému myšlení. K vytvoření a získávání informací o mnou navrhované trasy 

jsem zároveň využil programů, které mi napomáhaly s vytvořením profilů, map. 

K získání kvalitních podkladů jsem využil práci čtyř aplikací. Tímto bych chtěl ve své 

práci také popsat výhody a nevýhody jednotlivých aplikací.
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2.1.2 Definice pojmů

Turistika uskutečňovaná na kolech se nazývá cykloturistika. 

Rokem 1861, kdy Pierre Michaux  připojil k přednímu kolu kliky a pedály, tím spatřil 

světlo světa vynález jménem velociped. (Sidwells, 2004) Tímto objevem začínaly ve 

světe vznikat cykloturistické kluby. Cykloturistika na českém území se začíná objevovat 

koncem 19. století. Úroveň cyklistiky obecně byla na malé úrovni. Až se vznikem 

horských a trekkingových kol se stává oblíbenou formou pohybu spojenou s poznávací 

činností. Zároveň vznikají cykloturistické oddíly a sdružení. Počátky cykloturistiky 

v České republice sahají do konce 19. století. V této době byla provozována na malé 

úrovni, která byla spojena s tehdejším životním stylem obyvatelstva. Až s rozšířením 

horských a trekkingových  kol se stává velmi oblíbenou formou pohybu v přírodě 

spojenou s jejím poznáváním. V této době vznikají cykloturistické oddíly a sdružení, 

která se zaměřují na organizovanou formu cykloturistiky. Oblíbenost a význam 

cyklistiky a cykloturistiky svědčí o zařazení do vyučovacích osnov středních a 

vysokých škol. Zakomponovaná je v Rámcově vzdělávacím programu v oblasti 

Turistiky a pobyt v přírodě. (RVP, 2007)

Základním předpokladem a pomocníkem při rozvoji cykloturistiky hrají cyklotrasy a 

cyklostezky, které v posledních letech vznikají téměř všude, ve městech, kolem nich tak 

i na venkově.

Chráněná krajinná oblast

„Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým 

reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních 

porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami 

historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné krajinné oblasti.

Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, 

aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální 

ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje 

přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.“ (Ministerstvo životního prostředí 

České republiky, Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny [online], 2010)
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Mapa

- zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, nebeských těles, kosmu či jejich 

částí, převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografickým 

zobrazením), ukazující podle zvolených hledisek polohu, stav a vztahy přírodních, 

socioekonomických a technických objektů a jevů. 

- zmenšené zevšeobecněné zobrazení povrchu Země, ostatních nebeských těles nebo 

nebeské sféry, sestrojené podle matematického zákona na rovině a vyjadřující pomocí 

smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů vázaných na jmenované povrchy. 

(Kartografie a Geoinformatika [online], 2010)

Cyklostezka 

Pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jízdní pruh) vyhrazený dopravní 

značkou pro jízdu na jízdním kole, která je vyznačena svislou někdy i vodorovnou 

značkou pro jízdu na kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu. (Wikipedie –

otevřená encyklopedie [online], 2009)

„Samostatná  stezka pro cyklisty  je podle  své povahy  a umístění  buď místní  

komunikací IV. třídy nebo účelovou komunikací.“ (citováno: Zákon o pozemních 

komunikacích, 13/1997 Sb.) Někdy bývá spojena se stezkou pro chodce.

Pozn. K 1.1. 2010 bylo na území ČR napočítáno celkem 1 601 km cyklostezek. V roce 

2009 bylo postaveno 221 km nových stezek. Oproti roku 2008 se jedná o 16% navýšení, 

které je ovlivněno finančními prostředky ze Strukturálních fondů EU a Státního fondu 

dopravní infrastruktury.(Cyklokonference 2010 [online], 2010)

Cyklotrasa

Je dopravní cesta vedená po silnicích, místních a účelových komunikacích, která je 

označená orientačním dopravním značením pro cyklisty ve směru jejich pohybu. 

Rozeznáváme tři základní druhy cykloznaček: směrová tabule, směrová tabulka, návěst 

před křižovatkou. Na značkách je symbolika kola, číslo cyklotrasy a na směrových 

tabulích kilometrové vzdálenosti a názvy nadcházejících cílů na trase. Na cyklotrase 

jsou platná pravidla silničního provozu. Značky tohoto druhu mají pouze orientační a 

informační charakter. (Cyklopojmy a druhy cyklo dopravy a tras [online], 2010)

Cykloturistické trasy
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Vedou po horších lesních či polních cestách nebo terénem. Značí se pásovými značkami o 

rozměru 14x14 cm. Upozorňovací barva je žlutá, vedoucí pak červená, modrá, zelená či bílá. V 

některých případech mohou být doplněny na šipku. V podstatě se jedná o stejné značení jako u 

lyžařských a pěších tras, jen upozorňovací barva je žlutá a značky jsou větší, z důvodu lepší 

viditelnosti. Pásové značení je pak doplněno směrovkami. Ty mají oproti pěším opět žlutý 

podklad a pouze dva řádky textu. V záhlaví bývá napsáno "Cyklotrasa KČT č. ..." 

(Cykloznačení – Klub českých turistů [online], 2010)

Naučná stezka

 „turistická trasa seznamující se zajímavými oblastmi a místy (přírodní lokality, 

staré doly a lomy, hrady, zámky, historické části měst aj.),

 má za úkol nám o těchto územích podat informace, k čemuž obvykle slouží 

v terénu rozmístěné informační panely nebo tištěný průvodce,

 je obvykle značena smluvenou značkou pro naučné stezky (bílým čtvercem se 

šikmým zeleným pruhem)“ (Naučnou stezkou [online], 2010)

Druhy cyklotras

Dalším prvkem, podle kterého lze cyklotrasy je podle cykloturistických akcích na nich 

probíhajících. Rozhodujícím je přesun a poloha výjezdního místa akce. Toto kritérium, 

zde uvádím, protože u vícedenních cykloturistických výletů se s tímto rozdělením 

setkávám aniž by jsme si to uvědomovali. Vlastní zkušenosti mám s dálkovými 

cyklotrasami, které sem absolvoval jak na území České republiky, tak i v Polsku a na 

Slovensku.

 hvězdicovité cyklotrasy - skupina přijede do výjezdového místa dopravním 

prostředkem, kde má zázemí (ubytování, stravování a jiné služby), odkud se vydává na  

výjezdy. Méně náročná forma na připravenost cykloturisty, především z hlediska 

materiálního.

 dálkové cyklotrasy – tento typ se vyznačuje putovním charakterem, což 

znamená, že skupina každým výjezdem mění i své místo pobytu (zázemí). Absolvovat 

tento typ klade velké nároky na vybavenost skupiny, která si celý svůj inventář vozí 

s sebou.

 kombinované cyklotrasy – skloubí v sobě oba předchozí typy, tzn. mohou se 

přesouvat z jednoho zázemí do druhého a v případě volby mohou z některých podnikat 
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hvězdicovité výjezdy. (Masarykova univerzita, el. studovna – Turistika I. [online],

2010)

Obr. č. 1 Hvězdicovité trasy

Obr. č. 2 Dálkové trasy

Obr. č. 3 Kombinované trasy

doprava

místo pobytu

cykloturistický výjezd

místo zájmu

doprava

místo pobytu

cykloturistický 
výjezd

místo zájmu
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Další rozdělení jednotlivých tras je spojeno s hvězdicovitými trasami, nabízející hned 
několik způsobu vedení výletu.

 okruhové - jde o formu trasy, kdy se cyklisté pohybují okolo výchozího místa. 

Jejich výlet má podobu okruhu

 s křížením – typ okruhové krasy, kde dochází ke zkřížení trasy.

 s dojezdem zpět – při dlouhých trasách, když cyklisté využívají dopravní 

prostředek cestou zpět do výchozího místa.  (Masarykova univerzita, el. studovna –

Turistika I. [online], 2010)

doprava

místo pobytu

cykloturistický výjezd

místo zájmu
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Obr. č. 4 Způsob vedení výletu

2.2 Sběr a třídění dat o Chráněné krajinné oblasti Železné hory

2.2.1 Základní údaje o lokalitě

Železné hory se nacházejí ve Východních Čechách a tvoří severozápadní výběžek 

Českomoravské vrchoviny. Severní část se sklání do Polabské nížiny, na jihu se výrazně 

svažuje k řece Doubravce. Celková rozloha chráněné krajinné oblasti je 284 km2. Svojí 

velikostí se řadí mezi menší chráněné celky a zasahuje do okresů Chrudim a Havlíčkův 

Brod. CHKO zaujímá území i za vlastní hranicí Železných hor. Typický znakem je zlomový 

hřeben, táhnoucí se po celé délce regionu od severozápadu na jihovýchod. Krajině dominují 

dva nejvyšší vrcholy Vestec s 668 m n.m. a Spálava s 663 m n.m.. Naopak nejníže 

položené lokality jsou u Slatiňan a Podhořan se shodnou nadmořskou výškou 268 m 

n.m. Celá oblast se pyšní nejrozmanitější geologií, výjimečnou v kontextu celé Evropy. To 

dává za předpoklad velmi rozmanitým společenstvům fauny a flóry.

okruhová trasa

se zpátečním dojezdem

se křížením
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2.2.2 Geologie

CHKO Železné hory zaujímají jen část z geologického celku Železné hory, jedním 

z geologicky nejrozmanitějších území v České republice. Jedná se o plochou vrchovinu 

trojúhelníkového půdorysu protaženého od JV k SZ.. Vrchovinu tvoří klínová kra 

ukloněná k SV, na JZ omezena zlomovým svahem podél železnohorského zlomu. 

Relativně malá plocha skýtá mnoho geologických formací, které se vyskytují i v jiných 

částech Českého masívu. Centrální část CHKO tvoří několik samostatných 

geologických jednotek. Nejvyšší partie jsou tvořeny Ohebským krystalinikem,  složené 

z silně  metamorfovaných hornin- migmatitů a ortorul. Na severozápadě se vyskytuje 

Nasavrcký masív, kde hlavní horninou jsou granity stáří 288 až 329 miliónů let (např. 

žumbersko-křižanovický červená žula). Dodnes se na několika místech těží. Šedá žula, 

nazývaná skutečská a nasavrcká, se těží v několika lomech u Ctětína a Švihova. Kolem 

Trhové Kamenici nalezneme hrubozrnné žuly, které jsou nejstaršími žulami 

nasavrckého masivu. Po těžební činnosti jsou jámy a lomy často zatopeny vodou. Poblíž 

Bojanova a Polánky se zachovaly izolované kry kontaktně metamorfovaných vápenců 

se zastoupením některých rud zinku a olova. Okolí Prachovic a Vápenného Podolu  je 

možné zpozorovat krasové jevy a nepříliš oku lahodícímu vápencovému lomu.Unikátní 

zbytek sedimentů mladších prvohor zvaný železnohorský permokarbon, je v okolí 

Kraskova. Na povrchu je tato přítomnost signalizována nápadnou červenohnědou 

barvou půdy. Horniny zde obsahují hlavně arkozové pískovce a slepence. Některé 

permokarbonové usazeniny obsahují i zvýšené množství zlata, které se v okolních 

potocích dříve rýžovalo. Pozůstatkem po této činnosti jsou sejpy pocházející zřejmě z 

období keltského osídlení. Druhohorní usazeniny nasedají na starší útvary vlastních 

Železných hor a jsou zastoupeny převážně opukami, opukovými slíny a pískovci. 

Nejvíce usazenin je pod zmiňovaným zlomovým svahem. Jde o sedimenty, které sem 

zasahují z České křídové tabule, která odděluje zbytek Železných hor do jiné geologické 

jednotky Hornosázavké pahorkatiny. (CHKO Železné hory – Správa CHKO Železné 

hory [online], 2010)
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2.2.3 Hydrologie

Celá Chráněná krajinná oblast patři do povodí Labe a je odvodňována krátkými potoky 

a bystřiny.  Jednou z významnějších řek  je Chrudimka. Délka jejího toku Železnými 

horami je 38 km z celkových 108 km. S Chrudimkou je spojena i soustava  přehrad. 

Největší z nich je vodní nádrž Seč, vybudována v letech 1924 – 1934 za účelem ochrany 

proti povodním. Dnes s plochou 194 ha plní převážně funkci vodohospodářskou a 

rekreační. Mezi lety 1941 – 1946 byla dobudována vodní elektrárna a vyrovnávací 

nádrž Seč II. Druhou největší přehradou jsou Křižanovice, vybudované v letech 1947 –

1952, s plochou 32 ha. Její voda je vedena podzemním tunelem do elektrárny v Práčově 

a poté do vyrovnávací nádrže, sloužící jako zásobárna pitné vody pro Chrudim a 

Pardubice. Druhým významným tokem je řeka Doubravka, která protéká v územím 

CHKO pouze 10 km a nadále teče v blízkosti jižní hranice celé oblasti. Ostatní toky 

vtékající do zmíněných řek jsou krátké a málo znečištěné, proto život v nich je více 

rozmanitý než ve velkých tocích. Pro rybníkářství zde nejsou vhodné podmínky i tak 

zde nalezneme menší rybníky. Oblast je bohatá na kvalitní zdroje podzemních vod, 

které  nalezneme pod zlomovým hřebenem v oblasti Dlouhé meze. Zdejší artézské 

studně zásobují svojí vodou Havlíčkobrodsko a Chotěbořsko. (CHKO Železné hory –

Správa CHKO Železné hory [online], 2010)

2.2.4 Klimatické podmínky

CHKO patří klimaticky do oblasti mírně teplé a mírně vlhké. Klima Železných hor je 

velmi podobné klimatu ostatních vrchovin podobných nadmořských výšek v ČR. 

Teplotní gradient je 0,63°C na 100 metrů. V údolních polohách nastávají větší rozdíly v 

ranních a poledních teplotách. Roční úhrn srážek se zvyšuje v průměrně o 50 mm na 

100 výškových metrů. V zimě se ve vyšších polohách tvoří námrazy. Pro svoji malou 

nadmořskou výšku se v CHKO vytvářejí pouze mlhové inverze v údolích. (CHKO 

Železné hory – Správa CHKO Železné hory [online], 2010)

Průměrná roční teplota se zde pohybuje od 8 do 5,5 oC, roční srážkové úhrny dosahují 

600 - 850 mm a sněhová pokrývka tu leží 50 - 100 dní v roce s průměrnou výškou 20 -

50 cm. Zajímavé jsou i hodnoty vymykající se průměrnému stavu. Maximální teplota 

(34,9oC) byla naměřena 8. 7. 1957 v Heřmanově Městci. Minimální teplota (-38,9oC) 
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byla naměřena 10. 2. 1929 ve Svatém Mikuláši u Rváčova (dle údajů do roku 1989).

Nejvyšší průměrné roční srážky vykazuje stanice v Seči, a to 849 mm. Nejvyšší denní 

úhrn srážek 127 mm byl zaznamenán 22. 7. 1944 v Liboměřicích - Slavicích. ( Železné 

hory – neoficiální internetové stránky CHKO Železné hory [online], 2010)

2.2.5 Flóra

Chráněná krajinná oblast Železné hory je vymezena do fytogeografického okresu 

Železné hory, který se dále skládá z dvou podokresů, Sečská vrchovina a Železnohorské

podhůří a z malé části z Hornosázavské pahorkatiny v okolí Chotěboře(rozloha 40 km2) 

a Kutnohorské pahorkatiny (obast Dlouhé meze). Nutno podotknout, že v CHKO je 

pouze zlomek z těchto oblastí. Jak uvádí studie Květena Železných hor, jsou oba 

podokresy druhově rozmanité a v každé z nich můžeme nalézt druhy rostlin, které se 

nevyskytují v tom druhém. Například Železnohorské podhůří je charakteristické lesními 

společenstvy jedlové a bikové doubravy, Dlouhá mez převážně dubohabrovými háji. 

Klimaxovými společenstvy Sečské vrchoviny, která se rozkládá severně od hlavního 

železnohorského hřebene a jižně od linie Nasavrky - Křížanovice - Hrbokov - Váp. 

Podol - Žlebské Chvalovice, jsou květnaté jedlobučiny a jedliny, acidofilní bučiny a 

mikroklimaticky podmíněné podmáčené jedlosmrčiny. (Jirásek, 1997) Nejcennější 

společenstva se nacházejí v 1. zóně s rozlohou 22 km2  což představuje 7,8% rozlohy 

chráněné oblasti. Současný stav lesů je značně odchylný od přirozeného stavu. Lesy se 

skladbou blízkou přírodním lesům se v CHKO zachovaly jen ve velmi malém rozsahu, 

převážně ve zvláště chráněných územích.(Polom, Lichnice – Kaňkovy hory, Krkanka)

Původní lesní vegetace Železných hor byla velmi pestrá a bohatá. Současný stav lesů je

z biologického, ekologického i funkčního hlediska neuspokojivý. Zavádění smrkových

monokultur na stanovištích listnatých lesů přinášelo a bohužel stále přináší nejen 

zhoršení biologických poměrů v půdě (zvýšená acidita, vymývání živin), ale i trvalý 

úbytek produkce a snížení bonity. Imisní zatížení tento proces ještě urychluje a 

zdravotní stav především smrkových monokultur se ještě zhoršuje. (CHKO Železné 

hory – Správa CHKO Železné hory [online], 2010)

Dalším významnými společenstvy jsou vodní a pobřežní ekosystémy. Jsou také 

důležitou součástí krajiny Železných hor, neboť zde bylo vybudováno množství 
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rybníků, je zde hustá síť vodních toků. Mnoho rybníků zde bylo vyhrnuto, nebo jsou 

silně eutrofizované, přesto zde ještě dnes můžeme najít řadu typů i ohrožených vodních 

a pobřežních litorálních společenstev s výskytem vzácných druhů. Např. Potameto 

natantis-Nymphaetum candidae – společenstva  s leknínem, Hippuridetum vulgaris -

společentva s prustkou. (Jirásek, 1997)

Vlhké a slatinné louky, přechodová rašeliniště jsou pravděpodobně druhově nejbohatší 

rostlinná společenstva Železných hor, hostí zde také největší počet ohrožených druhů 

vyšších rostlin. V závislosti na půdní vlhkosti a obsahu živin zde můžeme rozlišit řadu 

společenstev od smilkových pastvin až po ostřicovo-rašeliníkové porosty. Tyto porosty 

jsou ovšem již jen nepatrným zbytkem jejich dřívějšího rozšíření, dnes se nejčastěji 

vyskytují na březích rybníků. Většina vlhkých luk byla v minulých desetiletích zničena 

melioracemi. O to více je tedy třeba chránit zbylé biotopy před zánikem a postarat se o 

jejich vhodné obhospodařování.(Jirásek, 1995)

2.2.6 Fauna

Na území CHKO Železné hory se vyskytuje fauna značně jiná, nežli naznačuje zařazení 

do zóny lesů a hájů. Jelikož se nacházíme na území poměrně různorodém, najdeme zde 

také pestré živočišné druhy. Původní druhy, odpovídající zóně lesů a hájů, se zpravidla 

vyskytují ve zvláště chráněných územích ochraňujících pozůstatky původních biotopů.

     Na území CHKO se nacházejí významné živočišné druhy bezobratlých, na 75 druhů 

měkkýšů. Díky intenzivnímu výzkumu této oblasti se jejich počet stále zvyšuje, 46 

druhů savců, 141 ptáků, 24 ryb, 12 obojživelníků a 7 plazů Celkem tedy na 230 

obratlovců, mezi nimiž se bohužel také vyskytují druhy ohrožené a kriticky ohrožené.

(CHKO Železné hory – Správa CHKO Železné hory [online], 2010)

     Mezi zajímavé druhy patří plži praménka rakouská (Bathinella austriaca), slimáčník 

horský (Semilimax kotulae) a vrásenka pomezní (Discus ruderatus). 

     V tocích lze spatřit raka říčního (Astacus fluvialtilis), ve  vhodných podmínkách 

mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio) ojediněle i střevli 

potoční (Phoxinus phoxinus). 

     Dále z motýlů hnědáska rozrazilového (Melitaea diamana) a modráska bahenního 

(Maculinea nausithouos), mezi plazi zmije obecná (Vipera berus) a užovka hladká 
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(Coronella austriaca), z ptactva především čáp černý (Ciconia nigra) a sovy kulíšek 

nejmenší (Glaucidium passerium) a výr velký (Bubo bubo). Ze savců bychom měli 

zmínit vydru říční (Lutra lutra) a dále skupinu letounů v čele s vrápencem velkým 

(Rhinolophus hipposideros) a netopýrem černým (Barbastella barbastellus).

(Cittadella [online], 2010)

2.2.7 Osídlení

První důkazy o osídlení v Železných horách sahají do doby 2. století před Kristem. 

Hmotným důkazem jsou zbytky keltského oppida, neboli opevnění, které bylo 

zbudováno na ostrohu, neboli protáhlém geomorfologickém útvaru ohraničeném svahy, 

jež se nacházel nad řekou Chrudimkou v nadmořské výšce 460 m a na rozloze 20 ha. Ve 

východních Čechách se jedná o zatím jediné známé keltské oppidum. 

První písemná zpráva o osídlení v Železných horách pochází z roku 1137. Celá CHKO 

je osídlena velmi řídce. Hustota zalidnění je 64 obyv./km2 ve srovnání s průměrem ČR 

130 obyv./km2. V oblasti se nevyskytuje větší sídlo přesahující 1500 obyvatel.

Výjimkou je letní rekreační sezóna, kdy proudí řada turistů do míst kolem Sečské 

přehrady a dalším chatovým lokalitám, jež jsou situovány do údolí řeky Chrudimky.

     Dlouhodobé osídlení také mělo vliv na krajinný ráz, jež se vyznačuje střídáním lesů, 

polí a luk, jež jsou právě doplněny zbytky venkovské architektury..

     Na území CHKO se do dnešních dní dochovala spousta významných památek: 

zámek Slatiňany, zámek Třemošnice, zámek ve Studenci, hrad Lichnice a další.

     Na některých místech se zachovala také lidová architektura:obce Zubří, Možděnice, 

Hudeč, Počátky či Prosíčka.  (CHKO Železné hory – Správa CHKO Železné hory 

[online], 2010)
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3  Cíle a úkoly práce

3.1 Cíle práce

 vytvoření projektu cyklistické naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti 

Železné hory

 následné zpracování do podoby informační brožury, která bude nabízena 

v informačních centrech regionu

 uvést stručný přehled možností plánování cyklotras, nalézt slabé i silné stránky 

jednotlivých aplikací



3.2 Úkoly práce

 sběr a studium dat o CHKO Železné hory

 zmapování sítě cyklotras a cyklistický naučných stezek v oblasti

 plánování navrhované naučné stezky s Olgou Širokou pracovníkem 

informačního centra, viz. příloha č. 2

 rekognoskace terénu, za zjištěním kvality cest a vytyčení zájmových bodů

 zpracování údajů a následná tvorba informačního materiálů

3.3 Metody

 Analýza odborné a ostatní literatury

Analýza odborné literatury zabývající se regionem Železných hor, cyklistikou a sběr 

informací poskytovaných informačním centrem v Seči. Jako základní předpoklad pro 

sestavení naučné cyklistické stezky. 

 Osobní pohyb v terénu

Zaměřil jsem se na ověření dat v terénu, která jsem získal studiem literatury.  Díky této 

části došlo k částečnému upravení původně plánovaného vedení stezky.

 Osobní dotazování

Probíhal rozhovor s pracovnicí informačního centra v Seči Olgou Širokou, která 

ochotně popsala zajímavá místa a k některým doplnila zajímavé informace.
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4 Praktická část

4.1 Možnosti tvorby vlastních tras

Už od počátku, kdy sem začal více jezdit na kole, mě zajímaly  možnosti jak zjistit  

nebo nějakým způsobem připravit plán mé cesty na počítači. Který je v tomto ohledu 

velmi dobrým pomocníkem pro mé cyklotoulky, tréninky. Jednoduše mi pomáhá

s přípravou a studií cesty, která otestuje mé schopnosti a připravenost. 

Po zkušenostech, které sem nasbíral sám nebo po doporučení známých cyklistů, sem 

vyzkoušel mnoho programů na plánování tras. Tyto programy se dají rozdělit do dvou 

skupin: online aplikace a instalované programy.

4.1.1 Online aplikace

Výhodou užívání programů je, že pro práci nevyžadují instalaci do počítače a pro jejich 

užívání stačí pouze připojení k internetu. Aplikace fungují i bez registrace, která je 

pouze doporučená a pokud se registrujete, bude Vám zaveden na stránkách uživatelský 

účet. Tímto získáte více možností, které plynou ze statusu uživatele. Jako výhoda se jeví 

i množství dostupných aplikací, nabízející nám rozlišné funkce a způsob ovládání. 

Bohužel kvantita v tomto případě  převažuje nad kvalitou a tím se pro nezkušeného 

uživatele stává džunglí, kterou si musí proklestit cestu až ke kvalitním programům. 

Jedinou opravdovou nevýhodou je závislost být doslova „online“ čili mít internetové 

připojení, které je v současnosti už tak rozšířeným jevem, že není problém se kdekoliv 

připojit. Samozřejmě ne každý tuto možnost má a pro ně bude lépe vyhovovat instalace 

programu do počítače.

4.1.2 Instalované programy

Speciálním programem na tvorbu vlastních cyklotras je program Cyklotrasy. Jako 

freeware – je volně dostupný  pro stažení z internetu. Bohužel se jedná pouze o demo 

verzi a tím je spojeno omezení. V tomto případě nutnost opisování kódů do okna, 

vyskakujícího na uživatele častěji než často. Výhodou je velké množství funkcí např. 

tvorba itineráře, výškového profilu, druh povrch, ukázky některých míst na fotkách, atd. 
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Jako student geografie bych nevyzdvihl použitý mapový podklad, který při některých 

měřítkách nepřehledný. 

4.1.3 Vybrané aplikace a jejich popis

Metoda, kterou jsem použil pro výběr aplikací, je pozorování kombinované s 

dlouhodobým vyhledáváním a zkoušením programů na plánování cyklistických výletů. 

Chtěl bych zároveň jednotlivé aplikace zhodnotit, vyzdvihnout jejich klady nebo zmínit 

jejich nedostatky. Jak už sem popsal výše, rozdělil jsem aplikace do dvou skupin. 

Početnější z nich jsou různé internetové servery a mapy. Druhá skupina, vyžadující 

instalaci do počítače, je zastoupena pouze jedním programem.

Tab. 1 Přehled programů

Internetové aplikace/servery zabývající 

se cykloturistikou

Instalované programy

Cykloserver.cz Cyklotrasy

Bikemap.cz

Mapy.cz

MapMyRide.com

Mapy.iDNES.cz

GPSies.com

4.1.3.1 Cykloserver.cz 

Charakteristika: Server vznikl roku 2007 a specializuje se na pomoc cyklistům. 

Samozřejmostí je tvorba vlastních tras na mapovém podkladu od firmy Shocart, na 

kterém lze přidávat nebo odebírat několik vrstev map, přesně řečeno informacemi jako 

např. zobrazení již vzniklých výletů, turistických zajímavostí a funkci – cyklisté vítání. 

Tento znak ukazuje místa, kde je možnost ubytování nebo stravování, pro cyklisty. Tzn. 

tyto objekty poskytují prostory pro uschování kol během jejich pobytu.

Výhody: množství výletů, turistické zajímavosti s fotografií, doporučené cyklomapy u 

uložených výletů
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Nevýhody: pouze orientační výškový profil, absence funkce vedení trasy po 

komunikacích, nenabízí satelitní ani jiný alternativní druh map

4.1.3.2 Bikemap.cz

Charakteristika: Celosvětový server zabývající se tvorbou cyklotras již od roku 2007. 

Jde o jeden z nejrozšířenějších webů na celém světě přeložený do 17 jazyků. Díky 

češtině je velmi populární i v tuzemsku s více než 6000 vytvořených tras. Pro 

zajímavost dne 31.7.2010 bylo na serveru již vytvořeno 296,676 cyklistických tras s 

celkovou délkou 24,923,939 km. Pro práci není nutné být registrován, ale pokud tak 

učiníte, máte možnost vést vlastní tréninkový deník, ukládat své oblíbené trasy. 

Výhody: čeština, druhy mapového podkladu, tréninkový deník, interaktivní výškový 

profil s mapou, celosvětové rozšíření, wikipedie/youtube/fotky/webové kamery 

rozšíření, lehké ovládání

Nevýhody: chybí mapa se značenými cyklotrasami

4.1.3.3 Mapy.cz

Charakteristika: Nejnavštěvovanější mapová služba na českém internetu Mapy.cz 

spustila plánování tras po cyklotrasách a cyklostezkách v ČR začátkem prázdnin 2010. 

Umožňuje plánování výletů bohužel závislém na vygenerování programem. Jelikož 

trasu můžete vytvořit pouze zadáním startovního a cílového místa s upřesněním 

projíždějícího bodu. Přídavkem je itinerář a výškový profil.

Výhody: druhy mapového podkladu, itinerář, možnosti zapnutí bohaté fotogalerie

Nevýhody: tvorba výletu v závislosti na automatickém vygenerování cesty, plánování po 

cyklotrasách funguje pouze na území ČR

4.1.3.4 MapMyRide.com

Charakteristika: Již od roku 2005 nabízí americký server své služby uživatelům po 

celém světě. Podle statistik, které jsou uvedeny na stránkách, jde o nejrozšířenější 

internetový portál vůbec s 2 723 605 vzniklých tras ve více než 150 zemích světa a přes 

400  tisíc uživatelů. Jejich oblíbenost lze hledat v nabízených službách všem 
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uživatelům, kvalitní mapy, kalkulátor výkonu, výškový profil s procentuálním sklonem 

v jednotlivých sektorech, pomůcky pro výpočet maximální tepové frekvence, zón 

tepové frekvence a další užitečné funkce pro přípravu i hodnocení všech vašich jízd. 

Největší rozdíl oproti ostatním serverům shledávám v existenci komunity. Nabízí 

možnosti zakládat nebo sdružovat se do různých zájmových skupin, hledat přátele, atd. 

Celkově shrnuto pro práci cyklistů ideální pomocníkem, ale nepřítelem pro uživatele 

neovládající angličtinu.

Výhody: mnoho pomůcek, výškový profil se sklonem, široká komunita, celosvětové 

rozšíření

Nevýhody: chybí překlad do češtiny, počáteční složitost pro nezkušené uživatele

4.1.3.5 Mapy.iDNES.cz

Charakteristika: Další mapový server, který nabízí tvorbu „cyklotras“. Ideální způsob 

přípravy trasy je přes plánovač, do kterého lze zadat všechny zájmová místa. Program 

se si sám vygeneruje cestu vedenou po komunikacích. Pokud nebudete s jeho trasou 

spokojeni, stačí zadat další zájmový bod a trasa se automaticky přehodnotí. Užitečnou 

funkcí jsou objekty na mapě, kde je možné si zvolit ze zvolené nabídky Vámi 

preferované cíle.

Výhody: Kvalitní zpracování, objekty v mapě, kvalitní výškový profil, plánovač tras, 

podrobný itinerář

Nevýhody: nelze si uložit trasu pro další použití, stejně jako u mapy.cz funguje 

plánování po cyklotrasách funguje pouze na území ČR, pouze 15 průjezdních bodů

4.1.3.6 GPSies.com

Charakteristika: GPSies.com je německý server specializovaný na tvorbu tras a jejich 

převodem do GPS navigací. Server nabízí své služby od 1.srpna 2006 od té doby do 

6.8.2010 vzniklo 477 751 tras všech druhů, určené pro kolo, chůzi, bruslení, cestování 

autem, létaní, atd. Nejvíce uživatelů a tras je v Evropě. Top zemí je Německo, na jehož 

území je vytvořeno téměř polovina všech tras. V databázi jsou výlety ze 184 zemí světa. 

GPSies.com se vyznačuje nejpestřejší nabídkou mapových podkladů, kvalitním 
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zpracováním výškového profilu, wikipedie/youtube/fotky/webové kamery rozšíření. Pro 

práci není třeba registrace, ovládání je jednoduché a rychlé. Dá se předpokládat, že 

množství tras se bude do budoucna rychle rozšiřovat. Podle statistik server vzniká denně 

více než 1000 nových příspěvků.

Výhody: druhy mapových podkladů, lehké ovládání, množství tras po celé Evropě, 

přeloženo do češtiny

Nevýhody: mapy neobsahují značené cyklotrasy

4.1.3.7 Cyklotrasy

Počátkem dubna 2005 se objevila na našem trhu verze počítačového programu 

Cyklotrasy od českého výrobce EAGLE Software. Tento produkt slouží k plánování 

vlastních tras po českých a slovenských lokalitách. 

Instalace programu

Program je volně dostupný na internetu, lze ho stáhnout i ze internetových stránek 

autora (www.cyklotrasy.info), včetně nejnovějších aktualizací mapových podkladů. 

Instalace je velmi snadná i pro nezkušené uživatele, stačí postupovat podle průvodce 

instalací. Program je možné hned spustit.

Prohlížení oblastí

Po spuštění programu si můžete vybrat z nabízených oblastí v České i Slovenské 

republiky. V současné době je k dispozici 99 map (70 v Čeku, 25 na Slovensku, 4 v 

zahraniční). Při označení oblasti se vám ukážou na pravé straně informace o datu 

poslední aktualizace, jméno autora s kontaktem, údaje o počtu míst, cest, objektů a 

fotografií k dané oblasti. Po otevření můžete již pracovat s mapou lokality. Zde 

procházet rejstříkem všech míst v oblasti s informacemi o nadmořských výškách, 

zeměpisných polohách, druh objektu. K některým významným místům jsou připojeny 

fotografie nebo podrobné texty. Program disponuje i větší hustotou cest, které jsou 

dobře popsány, při jejich prohlížení se zobrazují informace o stavu cesty(určeno pro 

MTB, náročný terén, sjízdné za sucha, atd.)
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Tvorba tras

Před tvorbou vlastní trasy doporučuji projít nastavení, ve kterém je možné nastavit 

pouze ty informace, jaké chceme na mapě mít. Dále nastavit druhy cest námi 

upřednostňované, barvy, informace o místech, výškovém profilu, itineráře. Jednoduše 

řečeno nastavit si program, tak aby vyhovoval našim potřebám. Například vyloučit 

cesty I. a II. třídy, vyhýbat se místům s velkým převýšením nebo naopak,  atd. Výběr 

místy, kterými chceme vést naší cestu můžeme vybrat dvojím způsobem: kliknout 

přímo na mapu, kde si označíme body, které se automaticky spojují nebo vybírat 

průchozí body ze seznamu všech objektů v rejstříku po pravé straně. U rejstříku jsou tři 

panely: zanesení místa do mapy, ukázání místa na mapě a informace.

Práce s trasou

Při vytváření trasy, která je zvýrazněna na mapě, program průběžně pracuje s údaji 

vedené cesty. Ihned se vytváří výškový profil, itinerář trasy i její statistika. Statistické 

údaje zahrnují celkovou vzdálenost, převýšení, celkem nastoupaných a sjetých metrů, 

procentuální zastoupení typu povrchu, atd. Itinerář je velmi podrobný, obsahuje všechny 

podstatné informace. Celkovou vzdálenost, vzdálenost mezi jednotlivými body, typ 

komunikace, číslo cyklotrasy, nadmořskou výšku, souřadnice, apod. Pokud byste 

některé údaje považovali za zbytečné. V nastavení si zvolte pouze ty informace, které 

jsou pro vás podstatné. 

Pro výškový profil platí to samé, podle možností si ho můžete upravit podle sebe. Jeho 

výhodou je interaktivnost s mapou a informacemi. Místo na profilu se zvýrazní i na 

mapě. V Cyklotrasách si pochopitelně můžete své výtvory ukládat. Itinerář uložit do 

Exelu, profil i mapu vytisknout nebo jej exportovat do obrázku. 

Další možnosti

Program nabízí další možnosti jako vedení cyklistického deníku, kde si můžete vést 

seznam všech ujetých tras s vámi naměřenými hodnotami i poznámkami. Možné je 

pracovat napříč různými oblastmi, stačí jen připojit k vaší oblasti některé ze sousedních, 

které jsou v nabídce Připojit mapu. Dokonce program nabízí přidávání údajů o 

servisních prohlídkách ve složce Servisní záznamy. Cyklotrasy dokáží otevírat soubory  

pracující s GPS nebo Geocachingem, také uložit hotovou trasu do GPS v různých 
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formátech. Pro uživatele je přichystána nápověda ke všem funkcím. Jestliže vlastníte 

registrovanou verzi Cyklotras máte právo ji průběžně aktualizovat prostřednictvím 

internetových stránek www.cyklotrasy.info. 

Cena

Cyklotrasy jsou dostupné  jako shareware. To znamená, že se dají zdarma stáhnout ze 

stránek Cyklotras nebo na jakémkoliv webu, nabízejícího volně šiřitelné programy.

Jediným omezením je opisování desetimístného čísla během práce s otevřenou oblastí. 

Omezení se vytratí registrací, která je zpoplatněna částkou 189,- Kč plus částka za 

každou registrovanou oblast. I zde platí, čím více si koupíte, tím měně zaplatíte. Tím 

vaše investice do programu nemusí končit. Potrpíte-li si na nejnovějších verzích 

programu, zaplatíte za aktualizaci programu 99,- Kč. (Cyklotrasy a cyklopamy [online], 

2010)

1 - 9 map pro Cyklotrasy 89,- Kč/ks 

10 - 19 map pro Cyklotrasy - 10 % 80,- Kč/mapu 

20 - 29 map pro Cyklotrasy - 20 % 71,- Kč/mapu 

30 - 39 map pro Cyklotrasy - 30 % 62,- Kč/mapu 

40 - 49 map pro Cyklotrasy - 40 % 53,- Kč/mapu 

více než 50 map pro Cyklotrasy - 50 % 45,- Kč/mapu

V nastavení můžeme také určit, jaké typy cest jsou pro vyhledávání povoleny. Z důvodu 

bezpečnosti zakážeme např. využívání cest větších, než jsou silnice II. třídy. Poté 

necháme Cyklotrasy najít nejvhodnější trasu.
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4.2 Způsob tvorby cyklistické naučné stezky v CHKO Železné hory

Oblast CHKO Železné hory byla vybrána z důvodu množství historických, přírodních a 

kulturních zajímavostí a zároveň s přihlédnutím na nedostatek naučných cyklostezek.

Krajem prochází naučná cyklostezka MAGMA(Malebný Geologický Maglajz), která 

vede z Chrudimi přes Nasavrky, Horní Bradlo do Hlinska a je dlouhá 56 km. Jak je již 

patrné z jeho názvu, zaměřuje se na geologii území. Další naučná stezka Krajem 

Chrudim, která je dlouhá 82 km, je možné absolvovat na kole. Ale pokud vezmeme 

v potaz i počet 37 zastávek a dálku, je nepravděpodobné, že by ji cyklista s průměrnou 

úrovní fyzické kondice mohl zvládnout během jednoho dne. Další nevýhodou obou tras 

je, že obě jsou koncipované jako dálkové. Tudíž spojují dvě vzdálená místa, což je pro 

návštěvníka sídlícího v jednom bodě značně nevýhodně a náročné na dopravu. Proto si 

myslím, že mnou navržená cyklistická naučná stezka bude moci doplnit tyto dvě a tím 

rozšířit nabídku pro návštěvníky CHKO.

Při vytváření mnou navrhované cyklistické naučné stezky jsem se zaměřil na východní a 

centrální část CHKO. Po konzultaci s vedoucím práce, jsme se shodli na nutnosti vést 

stezku z místa, které je prostředky veřejné dopravy. Toto kritérium jsme splnili hned na 

několika místech a to vlakově dostupné Slatiňany a autobusové spojení s přepravou 

jízdních kol do Seče a dalších míst o víkendech od 1.5. do 28.9.(viz. Přílohy).

Dalším požadavkem, který sem chtěl splnit, bylo vedení trasy po cykloturistických 

značených trasách. Jelikož oblast Železných hor je velmi dobře značena, předpokládal 

jsem, že se mi podaří vést trasu naučné stezky po již značených cestách. Jako zájmová 

oblast mi nesloužilo pouze území CHKO, protože se musel omezovat možnosti výběru 

cest a to hlavně v severní části CHKO. Posledním kritérium a asi nejdůležitějším bylo 

vytipování lokalit s dostatečným množstvím přírodních, kulturních a historických 

zajímavostí.

K prvotnímu plánování podle zmíněných faktorů jsem využil již své nabyté zkušenosti a 

turistické mapy z edice Klubu českých turistů  - Železné hory (Železné hory, 2007) 

s měřítkem 1 : 50  000, mapu z od Kartografie Praha – Železné hory, Kutnohorsko, 

Kolínsko (Železné hory, Kutnohorsko, Kolínsko, 2005). Následně jsem svůj návrh 

konzultoval s Olgou Širokou z informačního centra v Seči, která mi velmi pomohla 
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s výběrem zájmových míst. Díky poznámkám a pomoci s generalizací zastávkových 

bodů od paní Široké jsem začal vyhledávat a shromažďovat informace. 

Dalším krokem byla samotná rekognoskace terénu. S pomocí cyklisty a mého bratra 

Marka Kunce jsem si ověřil sjízdnost a značení všech úseků na trase. Díky osobnímu 

projetí trasy jsme změnili několik úseků spojující hlavní body. Po vlastních 

zkušenostech víme, že kraj Železných hor se vyznačuje značně zvlněným terénem. 

Bohužel tento fakt jsme nemohli zohlednit ve vedení trasy, protože bychom se vyhnuli 

klíčovým místům a možná opustili celou oblast. Z tohoto hlediska považujeme profil 

trati pro některé jedince náročným.

Nakonec jsem se zaměřil na zpracování znění jednotlivých informací a vytvořil návrh 

informačního letáku. Jelikož nepočítám s instalací informačních tabulí, které by byly 

finančně nákladné a náchylné na zničení jakýmkoliv živlem, jsem se zaměřil na obsah 

všech zajímavostí v brožuře.

4.3 Zmapování cest, po kterých bude naučná stezka vedena

Jak již jsem zmínil na v oblasti CHKO Železných hor a jejím okolí je rozvinutá síť 

cyklotras. V převážné většině jsou vedené po komunikacích, kde se setkáváme s 

automobilovým provozem. Jelikož zde není žádné velké středisko, je provoz na většině 

komunikacích minimální nebo skoro žádný. Trasa je vedená převážně po silnicích III. 

třídy a místních komunikacích, silnicích II. třídy, a z menšiny lesních a polních cestách 

6,18 km a vozových cestách 5,7 km. Tyto informace jsem získal z programu 

Cyklotrasy. Z vlastních zkušeností z projetí trasy mohu potvrdit, že se jedná o převážně 

kvalitní asfaltový povrch. Který je v některých místech mírně zvlněný, bohužel na trase 

jsou v některých místech výmoly. Vzhledem k cestovní rychlosti průměrných 

cykloturistů není tento fakt problémem. Trasa se dá absolvovat na všech typech kol. 

Jediný kritický úsek pro silniční kola je z obce Třemošnice přes Kubíkovy Duby po 

cyklotrase č.4232 dlouhý asi 4 km, cesta je místy sypaná hrubším kamením. Z vlastních 

zkušeností, lze absolvovat i na silničním závodním kole. V souhrnu lze povrch 

klasifikovat jako zvlněný s táhlými stoupáními i klesáními. 
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4.4 Rekognoskace terénu

Po vytvoření návrhu trasy, kterou jsem konzultoval s Olgou Širokou, jsem celý úsek ve 

společnosti mého bratra projel. Účelem celé rekognoskace bylo zjistit kvalitu 

komunikací, náročnost terénu, frekventovanost dopravy a ověření pozic všech cílových 

míst. Pro mapování trasy sem využil několik programů Bikemap.net, MapMyRide.com, 

Mapy iDNES.cz a program Cyklotrasy verze 2.19. Každý z programů mi byl

nápomocen při mapování. Každá z použitých aplikací mi poskytla jiné informace, které 

se poté skládal do jednoho celku.

Povrch téměř všech komunikacích byl vhodný pro pohyb cyklistů. Jediný již zmíněný 4 

km dlouhý úsek z Třemošnice byl svým povrchem nevhodný zejména pro silniční kola. 

Další velmi krátký úsek charakteru polní cesty byl mezi obcí Samařov a Křižanovice.

Náročnost terénu odpovídá charakteru vrchoviny. Na trase je minimum úseků vedených 

po rovině. Hlavním rysem jsou dlouhá mírná stoupání i sjezdy. Asi nejtěžší a nejprudší 

stoupání je opět na lesní cestě z Třemošnice po cyklotrase č.4232, kde jsem osobně 

naměřil 10-12% stoupání na úseku dlouhém 200 m. Lze jej zdolat i na silničním kole. 

Frekventovanost komunikací bych považoval za minimální. V době, kdy sem projížděl 

trasu, jsem neměl problémy s frekventovaností místní dopravy. Samotní cyklisté si pak 

musí uvědomit fakt, že se pohybují na pozemních komunikacích a jako účastníci 

silničního provozu by měli dodržovat pravidla silničního provozu. Nezodpovědné 

chování nebo přecenění svých schopností hlavně ve sjezdech může vést ke vzniku 

nebezpečné situace pro samotného cyklistu nebo jeho okolí.

Všechny zajímavá místa v itineráři jsem našel a v případné nejasnosti poznamenal do 

mapy. Proto doufám, že pro návštěvníky bude snadné spatřit všechny důležitá místa.
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4.5 Cyklistická naučná stezka Železnými horami

4.5.1 Popis trasy

Cyklistická stezka nemá svůj stanovený začátek, jde o naučnou stezku s okružním 

charakterem. Jako počáteční místo popisu zvolím Slatiňany.

 Cyklotrasa začíná ve Slatiňanech před budovou informačního centra 

(49°55'15"N, 15°48'35"E). Stojíme před budovou a dáme se doleva směrem 

z města - 164 m po T. G. Masaryka

 na křižovatce (49°55'16.655"N, 15°48'25.533"E) rovně směr obec Říště - 1.585 

km po ulici Sečská, cyklotrasa 4179

 vlevo (49°55'27.56"N, 15°47'6.27"E) na rozhlednu Bára II. - 0.875 km

 po samé trase zpět do Říště – 1,45 km

 vpravo (49°55'20.778"N, 15°47'41.768"E) – 4.72 km po zpevněné cestě, 

cyklotrasa 4185, projíždíme lesem, na křižovatce u Kochánovických rybníků 

projíždíme kolem Tyrolského domku 49°54'9"N, 15°46'53"E, dojedeme do obce 

Rabštejn

 vlevo (49°54'15.787"N, 15°45'32.107"E) - 1.56 km po silnici II. třídy 340 – stále 

po cyklotrase 4185

 vpravo (49°53'34.927"N, 15°44'56.732"E)– 1.7 km, projíždíme obcí Debkov 

49°53'34"N, 15°44'56"E

 vlevo na křižovatce (49°53'45"N, 15°43'38"E) – 3.74 km jedeme o cyklotrase 

4111 přes obce Mladoňovice a Rtenín

 vpravo (49°52'8.614"N, 15°42'46.447"E) – 5.78 km po cyklotrase 4111, silnice 

II. třídy 340, projíždíme přes Hrbokov, Kovářov až na náměstí Seči. V Seči je 

informační středisko 49°50'50.51"N, 15°39'32.912"E

 vpravo za kostelem (49°50'48.812"N, 15°39'21.271"E) – 6.18 km po cyklotrase 

1, přes obec Žďárec u Seče, Počátky

 vlevo (49°52'18.402"N, 15°36'42.165"E) – 1.4 km po cyklotrase 1, silnice II. 

třídy 337

 rovně (49°52'36.444"N, 15°35'44.873"E) – 0.9 km ke zřícenině hradu Lichnice, 

cyklotrasa 4182

 zpět – 0.9 km na křižovatku, cyklotrasa 4182
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 vpravo (49°52'36.574"N, 15°35'44.875"E) - 2.5 km – mineme čerpací stanici a 

pokračujeme rovně, po sto metrech odbočíme -- vlevo k historické památce –

vápenka (49°52'33.278"N, 15°34'13.445"E)

 vpravo (49°52'37.667"N, 15°34'16.302"E) –  7.25 km, od vápenky pokračujeme 

přes město Třemošnice po cyklotrase 4232, která na konci města vede vlevo do 

lesa, lesní sypaná cesta, POZOR – obtížné stoupání asi 200 m kolem 12%

 vlevo (49°49'27.983"N, 15°37'25.462"E) – 1.5 km po kvalitní nové silnici, 

cyklotrasa 4111

 vpravo (49°49'50.951"N, 15°38'5.202"E) – 8 km po silnici III. třídy, cyklotrasa 

1, přes Hoješín, Klokočov (49°48'5"N, 15°40'27"E), Rušinov

 vlevo (49°47'27.302"N, 15°41'9.185"E) – 5.4 km po silnici 344, cyklotrasa 1, 

budeme projíždět vesnicí Lipka, kde na první odbočce (49°47'48.353"N, 

15°43'47.553"E) zahneme doprava k hrobce rodiny Kustošů (49°47'40.718"N, 

15°43'56.642"E), vrátíme se zpět na cestu a pokračujeme po cyklotrase 1

 vlevo – na křižovatce (49°48'4.503"N, 15°44'34.621"E) asi 200 metrů 

 vlevo – 150 metrů k hrobce rodiny Rücklů (49°48'15.159"N, 15°44'23.927"E)

 otočíme se zpět a pokračujeme 1.15 km po silnici 343 a cyklotrase 4115

 vlevo (49°48'11.076"N, 15°45'19.747"E) – 3.8 km po silnici 344, cyklotrase 

4112 do obce Javorné, poté cyklotrasa 4119 směr Nasavrky

 vpravo (49°49'39.583"N, 15°46'50.673"E) – 1.1 km po cyklotrase 4119

 vlevo (49°49'21.202"N, 15°47'36.773"E) – 2.6 km po cyklotrase 4121, 

dostaneme se na náměstí v Nasavrkách, sídlo CHKO, Keltské museum, 

informační centrum

 vrátíme se zpět na asi 500 metrů na silnici 337 a odbočíme vpravo na Hodonín 1 

km

 vpravo (49°50'12.367"N, 15°47'12.378"E) – 1.25 km k rozhledně Boika 

(49°50'46.517"N, 15°47'4.369"E)

 pokračujeme dále asi 4 km přes České Lhotice – v Hradišti vlevo na Křižanovice

 vpravo – na křižovatce (49°51'41.907"N, 15°45'58.447"E) – 1.7 km do obce 

Licibořice, cyklotrasa 4112

 vpravo (49°52'31.723"N, 15°45'36.338"E) – 3.5 km následujeme cyklotrasu 

4112, přes Šiškovice do Trpišova
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 vlevo (49°53'24.147"N, 15°47'51.129"E ) – 3.5 km stále po cyklotrase 4112 až 

k zámeckému parku ve Slatiňanech

Tímto jsme ukončili hlavní okruh stezky, který podle naměřených údajů měří 80 km

Dále uvedu místa pro spojení a zkrácení trasy. Uvědomuji si, že délka 80 km v takto 

náročném profilu je pro průměrného cyklistu příliš. Z toho důvodu, jsem do trasy 

zahrnul spojovací úseky, díky kterým si účastník bude moci vlastních sil vybrat hned 

několik variant jak část okruhu absolvovat. Z tohoto hlediska nezáleží odkud cyklista 

pojede. Jednoduše se zastaví pouze na místech, která budou v jeho vybraném okruhu. 

Musím podotknout, že spojovací úseky jsou ve středu trasy, takže rovnoměrně rozdělí 

celou trasu. Možností na více spojení jsem nenašel, jelikož krajina je členitá a také sem 

byl svázán přítomností vodní nádrže Seč a řeky Chrudimky. 

 Spojovací úseky: 

 napojení v Seči na křižovatce (49°50'53.235"N, 15°39'40.56"E),  4.4 km 

pojedeme po 4114 do obce Proseč, se setkávají všechny tři spojovací úseky.

Odsud můžeme pokračovat: 

1) 

 vlevo (49°49'32.334"N, 15°40'33.964"E) – 2.9 km přes Hořelec po cyklotrase 

4114

 vpravo (49°50'30.843"N, 15°40'45.144"E) – 4.7 km, silnice 337, stále cyklotrasa 

4114, projíždíme Horním Bezděkovem a Bojanovem

 vlevo – na křižovatce (49°51'2.204"N, 15°43'53.876"E), 1.65 km, cyklotrasa 

4119, projedeme rovně obcí Samařov cyklotrasa 4177

 vpravo (49°51'38.306"N, 15°44'19.766"E) - 1.2 km po asfaltové a částečně polní 

cestě

 přímo 1 km přes Křižanovice – dorazili jsme na místo dalšího napojení na trasu, 

křižovatka (49°51'41.807"N, 15°45'58.896"E)

Délka spojky Proseč – Křižanovice 11.5 km
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2)

 Prosečí pokračujeme přímo – 5.8 km, po silnici č. 343 přes Prosíčka, Vršov až 

do Horního Bradla, kde se napojíme na trasu hlavní okruh (49°48'12.164"N, 

15°44'31.536"E)

 Jako alternativu této cesty jsem zvažoval cestu přes Ústupky po cyklotrase 4115 

vedené v lese po lesních cestách. Kvůli náročnosti terénu jsem zvolil raději cestu 

po asfaltové komunikaci, kde je i přívětivější profil cesty.

Délka spojky Seč – Horní Bradlo 10.3 km

Pokud sečteme všechny části okruhu, dostaneme se na délku naučné stezky asi 102 km. 

Ale díky, zkratkám, které si účastník může zvolit je možné cestovat po menších 

okruzích s přijatelnou délkou do 50 km.

4.5.2 Informační texty k zájmovým bodům

4.5.2.1 Kritéria tvorby informačních textů

Pro tvorbu textů k jednotlivým místům jsem se snažil udělat představu o jejím obsahu. 

V první řadě jsem se snažil čerpat z několika zdrojů, jak knižních, tak celé řady 

internetových stránek. K některým místům jsem našel velké množství informací a 

v některých případech méně. Po shromáždění dostatečného množství kvalitních dat, 

následovala jejich generalizace. Tuto část považuji za velmi důležitou, už z toho faktu, 

že nejsem zastáncem dlouhých, nudných nebo příliš odborně formulovaných textů. Při 

nichž velmi často dochází k odrazování a ztráty pozornosti návštěvníků. Zaměřil jsem 

se tedy na důležitost, poutavost a stručnost obsahu. 

Témata jednotlivých zastavení jsem volil různorodá, která se zároveň pojí s místem 

zastavení nebo blízké krajiny. Informace jsou koncipované  historickými, kulturními a 

přírodními zajímavostmi. Záměrně jsem zařadil i několik pověstí, která by měla 

zaujmout a pobavit.

4.5.2.2 Texty jednotlivých zastavení
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Mniška

GPS: 49°49'21.853"N, 15°47'36.183"E

Nejvyšší kopec kolem, který jste právě minuli má lidový název Mniška. Lidový název 

má původ z let 1919-23, kdy došlo k přemnožení bekyně mnišky a následnému zničení 

lesa. Jde o škodlivý druh motýlů dosahující velikosti 30 – 50 mm, jehož housenky 

mohou způsobit kalamitní holožíry hlavně smrkových ale i borovicových porostů. 

Pouze jedna housenka zvládne během svého vývoje spořádat asi 1000 jehlic. Pokud 

smrk ztratí přes 70% jehlic hyne, u borovic je to asi 90%. Nejčastější výskyt souvisí 

s nadmořskou výškou 450 až 700 m. V ČR se vyskytuje nečastěji ve vnitrozemských 

pohořích. Zajímavostí je, že housenky se dovedou přesouvat i na okolní stromy díky 

větru. Vlákny se zapředou a nechávají se unášet větrem. Ochranou před přemnožením 

jsou feromonové pasti na lákání samečky nebo výskyt přirozených predátorů jako jsou 

ptáci.

Židovský hřbitov v Hoješíně

GPS: 49°49'17.118"N, 15°38'39.793"E

Nacházíte se u zbytku židovského hřbitova poblíž obce Hoješín, který byl založen 

v polovině 18. století. Nejstarší náhrobek je z roku 1814. Poslední uložení proběhlo 

1919 a poslední židovská rodina žila v Hoješíně do roku 1940. V roce 1932 byla při 

stavbě sečské přehrady polovina hřbitova vyvýšena a chráněná betonovou zdí. Během 

následujících let docházelo k devastacím. První z roku 1962 byla zlikvidována hřbitovní 

zeď, márnice a odstraněny některé pomníky. Následně došlo k zastavení devastace 

památkáři. Druhá z června 1980, kdy byly pohřebeny náhrobky do blízké vykopané 

jámy. Téhož roku v září byly likvidace zastaveny. Místní národní výbor v Seči upravil 

hřbitov do dnešní parkové podoby osazený pamětní deskou a 7 náhrobky s hebrejskými 

a hebrejsko-německými nápisy. Od roku 1999 je hřbitov pod správou židovské obce 

v Praze. Víte kolik je v ČR židovských obcí?
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Kustošové v Lipce

GPS: 49°47'45.564"N, 15°43'58.415"E

Historicky cenná lokalita v obci Lipka nabízí hned několik míst k zastavení. Název 

Lipka je připomínkou množství lip rostoucích kolem tvrze. Známkou toho je dochovaná 

lípa srdčitá, jejíž stáří se odhaduje cca na 600 let, výška 27 m, obvod koruny 85  a 

obvod kmene 802 cm. První písemná zpráva o lipeckém panství je z roku 1303, kdy tu 

byla vybudována gotická tvrz. Ve vlastnictví se vystřídalo mnoho rodů, nejvýznamnější 

z nich nese jméno Kustošů ze Zubří a Lipky a to od roku 1557 – 1715. Tvrz nechali 

přestavět na renesanční zámek, zřídili malé lázně, pivovar. Od konce 18. století začal 

zámek chátrat a sloužil jako sýpka a skladiště dnes je v soukromém vlastnictví.

Nedaleko zámku je hrobka rodu Kustošů, oplocena nízkým plůtkem v místech, kde 

dříve býval hřbitov. Hrobka nabyla této podoby roku 1936. Krypta byla vyčištěna, 

lidské ostatky byly uloženy do kovové rakve, klenba hrobky byla zesílena a zcela 

uzavřena. Byla postavena kamenná zeď, do které jsou zazděny čtyři pískovcové 

náhrobní kameny s postavami ve španělských krojích, které původně ležely na zemi a 

zakrývaly kryptu. K tomuto místu se váže i pověst o bílém koni. Podle pověsti zde měl 

stát kostel. Dělníci navozili stavební materiál a začali stavět. Ale co ve dne postavili, do 

rána zmizelo. To se opakovalo každou noc. Ponocný s drábem dostali za úkol staveniště 

hlídat a zloděje vypátrat. Dlouho se nic nedělo. Až úderem půlnoci, se strhla bouřka a 

od lesa přijížděl krásný bílí kůň s povozem. Dráb s ponocným se na všechno dívali jen 

z dálky, neodvážíc se přiblížit. Viděli, jak kůň s plným vozem zanedlouho odjížděl 

zpátky k lesu. Bílý kůň převozil materiál z Lipky na kopec nad nedalekou ves Zubří. 

Materiál tam ležel léta, nikdo nechtěl převážet vše zpátky na Lipku. Ze stavebního 

materiálu na Zubří postavili kapli, v Lipce rodinnou hrobku.

Rozhledna Bára II. 
346 m.n.m. 
GPS: 49°54'59"N, 15°46'46"E 
Tato rozhledna patří svou nosnou konstrukcí mezi světové unikáty, tvoří jí komolý 

trojboký jehlan(„jehlan s uříznutým vrškem“). Celková výška rozhledny je 25, 7 m. 

Vyhlídková plošina je ve výši 4, 8 m, má tvar rovnostranného trojúhelníku 5 x 5 x 5 m a 

dostanete se na ní po překonání 65 dubových schodů. Na její výrobu je použito 

modřínové a dubové dřevo o celkovém objemu 114 m3. Proč označení Bára II? Po 5-ti 
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dnech od slavnostního otevření ve dne 21.6.2008 se krajem přehnalo silné tornádo třídy 

F2 (180 až 252 km/h) a poškodilo nenávratně nejen celou stavbu, ale i blízké okolí. Šlo 

o nejničivější tornádo na území ČR od „Litovelského“ tornáda v roce 2004. Místní se 

nevzdali a po 14 měsících (3.9.2009) byla na původním místě opět uvedena do provozu 

nová rozhledna Bára II. a nyní i s řadou zpevňujích prvků. Součástí rozhledny je i 

obslužný domek, jenž je postaven stejnou technologií. 

Klokočovská lípa

GPS: 49°48'5.618"N, 15°40'28.729"E 

V obci Klokočov, která čítá asi 120 obyvatel a jejíž historie se datuje k roku rok 1491 

najdete na návsi velmi významné místo. Klokočovská neboli Královská lípa je součástí 

této krajiny bezmála 1000 let a patří mezi nejstarší stromy u nás vůbec. Podle pověsti 

její krásu spatřil i Karel IV., který tímto krajem projížděl v roce 1370 z hradu Lichnice k 

léčivému prameni v Modletíně. Výška  stromu dnes činí 19 metrů, obvod kmene 

dosahuje 8,8 metrů. Kmen lípy je dutý a je opatřen ocelovými obručemi, aby se pod 

vahou svých větví zcela nezlomil. Před zatékáním vody do puklin chrání šindelové 

stříšky. Od roku 1976 je lípa státem chráněna, nyní je na seznamu památných stromů. 

Pod lípou stojí kamenný křížek z r. 1908 a památeční deska s těmito slovy: “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 příštím”. 

Kočičí hrádek

322 m n.m.

GPS: 49°54'54,72"N 15°47'42"E

V letech 1898–1901 ho nechala postavit Vilemína Auerspergová. Vzhled stavby je 

ovlivněn romantismem, který hledal inspiraci v rytířském středověku. Miniatura

zděného hrádku je postavená na křemencové skále a byla určena pro pobavení 

zámeckých dětí. Kočičí hrádek se nachází ve slavicko-slatiňanském areálu. Toto území 

bylo vyhlášeno památkovou zónou dne 1. 7. 1996.
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Slatiňany

270 m n.m.

GPS: 49°55'15.117"N, 15°48'51.059"E 

obyvatelstvo: 4000

V názvu tohoto města se váže zajímavá pověst. Pojďme si jí připomenout. Koncem 13. 

století dal František ze Slatiňan vystavět nad řekou Chrudimkou dřevěnou tvrz. Dělníci 

byli při práci neustále vyrušováni kanci a medvědy z okolních lesů. Zbavit se těchto 

nezvaných hostů zcela nemohli, přestože jich mnoho pobili. Jednoho dne František 

obcházel tvrz a okolí. Tu se na něho vyřítila divoká svině a při rychlém úprku klopýtl a 

upadl na zem. Rozzuřená svině se na něj sápala. František se bránil a z plna hrdla volal

na nedaleko pracující dělníky: „Pojďte s latí na ni. S latí na ni!“ Dělníci všeho vše 

nechali, popadli latě a svými latěmi svini ubili. František na památku své záchrany

nazval ves a nově založenou tvrz Slatiňany.

Koncem 16. století koupil panství  pražský měšťan Bohuslav Mazanec z 

Frymburka a na místě tvrze nechal vystavět renesanční zámek a přilehlý park. Největší 

hospodářský a kulturní rozkvět zaznamenaly Slatiňany v letech, kdy panství vlastnila 

knížecí rodina  Auerspergů. Vznikl zde cukrovar, kostkárna, továrna na umělá hnojiva, 

parní pila či lihovar. 1.7.1971 byly Slatiňany povýšeny na město. Součástí města je 

hřebčín známý především chovem starokladrubských vraníků. Mezi slavné osobnosti 

spojené s tímto místem patří rodačka Helena Vondráčková či Jaroslav Vrchlický, který 

zde od roku 1888 trávil univerzitní prázdniny.

Zámek Slatiňany

GPS: 49°55'8.978"N, 15°48'39.948"E

První písemné informace o původní tvrzi pocházejí z konce 13. století, když ji v roce 

1294 vlastnil František ze Slatiňan. Od té doby se na tvrzi a od konce 16. stol. I na 

zámku, vystřídalo více než 30 majitelů. V roce 1732 koupil zámek Josef František hrabě 

ze Schönfeldu a roku 1746se jeho dcera provdala za Jana Adama z Auerspergu, na 

jehož rodinu o několik let později přešlo vlastnictví majetku. Od té doby až do roku 

1942 patřily Slatiňany tomuto šlechtickému rodu. Na další tři roky, kdy slatiňanští 

Auerspergové vymřeli po meči, je vlastnil Dr. Josef František Trauttmansdorff. Jeho 

majetek byl v roce 1945 Benešovými dekrety vyvlastněn. Od roku 1950 slouží prostory 
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zámku pro hipologické muzeum na jehož vzniku se podílel Prof. František Bílek. 

Součástí zámku je i krásný zámecký park.

Horní Bradlo

GPS: 49°48'11.833"N, 15°44'32.732"E

První písemná zmínka o Bradle je z roku 1329 a v té době patřilo i s okolními vesnicemi 

do bojanovského újezdu spravovaném klášterem ve Vilémově, později pánům 

z Lichnice, od roku 1613 – 1715 Kustošům ze Zubří a Lipky a nakonec se připojilo k 

panství nasavrckému. Důležitou událostí je příchod sklářské rodiny Rücků, kteří zde 

vybudovali a 3. ledna 1897 otevřeli sklářskou huť, zvanou „Huť Vilemínina“ po 

nevšedně šlechetné, laskavé, milující svůj lid, kněžně Auerspergové. Vesnice i huť 

vzkvétaly. Byla postavena škola, samospádový vodovod z blízkého lesního pramene, 

založen Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a do vesnice přicházeli noví lidé. 

Ve sklárnách se vyrábělo duté sklo a olovnatý křišťál mimo období narušené oběma 

světovými válkami. Po roce 1945 již nedošlo k obnově původní výroby. Přešlo se na 

produkci ručně foukaných a malovaných skleněných vánočních ozdob, která zde má 

svojí tradici dodnes. V současné nabídce je více než 80 000 druhů výrobků. 

Nad vesnicí se tyčí kaple Panny Marie s rodinou hrobkou Rücklů, kterou nechala 

vystavět sklářova žena Růžena v letech 1892-93. Slavnostního svěcení zvonů 30. srpna 

1894 se účastnil také národní buditel a politik František Ladislav Rieger. Na návsi 

můžete vidět sochu svatého Jana Nepomuckého.

Bojanov

GPS: 49°50'36.666"N, 15°42'23.564"E

Malebné údolí řeky Chrudimky je spjato Bojanovem už od roku 1126. V té době patřila 

pod správu benediktýnů z Vilémova. Podobně jako jiné obce byl Bojanov připojen roku 

1329 do panství Lichnice. V 15. století patřil pod hrad Oheb. Vznik znaku, zkříženého 

stříbrného meče s klíčem na červeném poli, je spojen s povýšením na město roku 1564. 

Nad řekou Chrudimkou se nachází původně gotický kostel sv. Víta z roku 1349 

přestavěného roku 1730 J. Fr. Schönfeldem do barokní podoby s freskovou výzdobou. 

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



42

V blízkosti nalezneme dřevěnou zvonici, kostnice a barokní faru z 18. století, která byla 

do roku 1760 i sídlem školy. Pokud patříte s mezi příznivce požárního sportu. Tak 

vezte, že možná používáte hadice z místního závodu Technolen, který zde vyrábí 

požární, hydrantové a průmyslové hadice od roku 1953.

Berlova vápenka

GPS: 49°52'34.212"N, 15°34'14.408"E

Počátky těžby vápence v této oblasti je od roku 1398 spojen s nedalekými ložisky 

vápence v okolí Vápenného Podola a Prachovic, rozkládajících se území 2.5 km 

dlouhém a 600 m širokém s mocností 450 m. Největší rozmach znamenal konec 19. 

století, kdy bylo postaveno několik kruhových a šachtových pecí. V Prachovicích dvě, 

ve Vápenném Podole tři a v Závratci jedna. Vápenec se do Závratce dopravoval lanovou 

dráhou z Prachovic. Její provoz byl zahájen v půlce května 1882. Provoz zajišťovala 

parní lokomotiva umístěná poblíž Závratce s výkonem 10 koní. Délka dráhy byla 5 km 

a cesta trvala 48 minut. Za 10 hodin dokázala přepravit 100 tun vápence. Jak se uvádí 

v prachovické kronice, ke skončení provozu došlo v roce 1949 a doprava byla nadále 

zajišťovali nákladní automobily Tatra 111.

Netrvalo dlouho a výroba vápna se roku 1960 navždy zastavila. Budova začala chátrat a 

až v letech 2009 – 2010 se dočkala rekonstrukce a od 19. července je společně 

s museem přístupná veřejnosti. Víte, že vápno použité na stavbu hradu Lichnice 

pocházelo z blízkého Hedvičina údolí?

Modletín

GPS: 49°47'29.509"N, 15°42'44.823"E

Modletín je místo, kde se traduje příběh o zázračném léčivém prameni, u kterého se 

zjevila sv. Anna. Kolem pramene byla ve středověku postavena kaplička, kterou koku 

1699 nahradila kaple dřevěná. Další přestavba na zděnou kapli, připadla na rok 1728. 

Zvonice je z roku 1930. Vesnice prožívá období největší slávy začátkem 18. století díky 

léčivým vodám a lázním, v nichž se léčilo teplými koupelemi. Koncem toho samého 

století zanikly asi z důvodu objevu léčivějších pramenů.  Podle pověsti se sem roku 

1370 vypravil Karel IV. z nedalekého hradu Lichnice, aby vyzkoušel zázračné účinky 

zdejšího pramene. Víte, že v ČR je 37 lázeňských míst?
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Zlatý potok a Pekelské rybníky

GPS: 49°52'1.821"N, 15°36'33.39"E

Zlatý potok pramení v nadmořské výšce 532 metrů. Můžeme na něm najít sejpy po 

rýžování zlata pocházejících pravděpodobně z doby keltského osídlení. Protéká 

Kraskovem (první písemná zmínka 1499) a pod ním se mu do cesty staví rybníky Horní 

a Dolní Peklo, které jsou rekreačním a rybářským centrem. Zároveň slouží jako 

zásobárna užitkové vody pro cementárnu v Prachovicích. Přes kamennou hráz Dolního 

Pekla opět vytéká Zlatý potok a prudce padá Pekelskou roklí. Náplavy Zlatého potoka 

jsou bohaté na různé minerály, zejména křišťál, záhnědu, turmalín, epidot, zlato, slídu, 

tři druhy granátů atd. Zajímavostí jsou granáty, jejichž jádro je z jiného granátu než 

obal. Víte, že muzeum českého granátu je v Třebenici na Litoměřicku.

Nasavrky

GPS: 49°50'39.07"N, 15°48'10.493"E

Nacházíme se v blízkosti keltského osídlení v Železných horách. Vznik laténského 

oppidia v blízkém Hradišti je spojován zejména s přítomností železa, zlata, grafitu a 

jiných surovin, se kterými Keltové uměli zručně pracovat. 

O samotných Nasavrkách nalezneme první písemné známky z roku 1318, kdy byly ve 

vlastnictví Kunráta de Nasawyrch. Roku 1355 je získal společně s hradem Strádov 

olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi od Karla IV. Jeho snažením získaly Nasavrky 

status městský (1360). V polovině 15. století se přesunula správa hradu Strádov, 

stojícího na skále nad řekou Chrudimkou, do městečka s tvrzí(1545). Kolem roku 1600 

byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. V držení jej měli i známé rody Schönfeldů a 

Auersperků. 

Dominantou města je barokní kostel sv. Jiljí ze 13. století. Původně byl postaven 

v gotickém slohu. Ale po požáru v roce 1740, kdy vyhořela dolní část městečka, kostel i 

druhé patro zámku, byl přestavěn do barokního stylu. Jediný pozůstatek je gotická 

klenba, která přečkala i další požár roku 1820. Kostel je zasvěcen svatému Jiljí, 

jednomu ze čtrnácti svatých pomocníků. Je patronu žebráků, lesů, kovářů, kojení a 

tělesně postižených. Svojí tradici mělo i vaření piva 1590-1951. Víte, že podle pověstí 

je Strádov propojen se zámkem sklepením?
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Rozhledna Boiika

528 m n.m.

GPS: 49°50'47.052"N, 15°47'2"E

Tato rozhledna se nachází pod vrchem Planina u obce České Lhotice. Byla 

pojmenována podle občanského sdružení Boii Nasavrky, které se zabývá keltským 

odkazem na nasavrcku a zasloužilo se o její výstavbu. Slovo Boii pochází z latiny a 

označuje se jím keltský kmen Bójů, kteří v pravěku obývali toto území. Po necelých 

dvou letech od zahájení stavby byla rozhledna slavnostně otevřena 20. května 2006.  Jde  

o volně přístupnou 14,5 metrů vysokou dřevěnou stavbu se zabudovaných kovovým 

schodištěm, ale my se z vyhlídkové plošiny dostaneme pouze do 11 metrů. Tato výška 

bohatě stačí abychom jsme si při krásném počasí vychutnali panoramatický rozhled na 

Krkonoše, Orlické hory, Kralický Sněžník či Jeseníky. Okolím vede také Keltská  

naučná stezka zahrnující zastávku u Keltského oppida z 2 století př. n. l..

Vodní nádrž Seč

GPS: 49°50'11.249"N, 15°39'10.15"E 

Vodní nádrž Seč leží na řece Chrudimce a je považována za srdce Železných hor. Byla 

vybudována v letech 1925 až 1934. Svou velikostí nepatří mezi největší u nás, ale 7 km 

délky o rozloze 220 ha není zrovna málo. Zadržuje 22 milionů m³ vody (pro porovnání: 

Orlík 720 milionů m³ vody). Zděná přehradní žulová hráz je 42 m vysoká, 165 m dlouhá 

a nachází se mezi skalisky, na nichž lze spatřit zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. Slouží 

jako ochrana před povodněmi, vodárenským a rekreačním účelům. Součástí přehrady je 

i špičková vodní elektrárna s Francisovou turbínou o hltnosti 10 m3.s-1 s využitím 36,6 

m spádu. Celkový instalovaný výkon je 3260 kW. Pro tlumení nestálých odtoků z vodní 

elektrárny a jejich rovnoměrné vypouštění byla vybudována nad Padrťským mlýnem 

vyrovnávací nádrž Seč II. Najdeme zde i jednu technickou raritu, kterou tvoří dřevěné 

přívodní potrubí k elektrárně.  V roce 1996 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, která 

chrání skalnatý poloostrov a svahy nad nádrží jejích součástí je i zřícenina hradu Oheb. 

V lokalitě vyskytuje suťový les s pestrým bylinným podrostem a výskytem měkkýšů. 
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Krásné okolí dalo vzniknout nejrozsáhlejšímu rekreačnímu areálu na Chrudimsku, 

nabízejícímu vyžití na vodě, kole či turistických stezkách.

Oheb

535 m n.m.

GPS: 49°50'0.611"N, 15°39'13.21"E 

Hrad Oheb byl postaven v druhé polovině 14. století pravděpodobně z iniciativy 

vilémovského kláštera k ochraně jeho okolních majetků. Nelze ani vyloučit, že jej 

postavil někdo z pozdějších držitelů návrší. Jméno Oheb dostal podle řeky Ohebky 

(dnes Chrudimky), která pod hradem před stavbou sečské nádrže protékala. Slovo 

"oheb" dříve vyjadřovalo ostrou zatáčku. První zmínka o hradu Oheb je z roku 1405, 

kdy byl majitelem Ješík z Popovce.  Vlastníků se zde vystřídalo nespočet. Za vlády 

Jiřího z Poděbrad sloužil v letech 1468 - 1469 jako ochrana Čech proti vpádu uherského 

krále Matyáše. Tehdy se Jiříkovi podařilo zaskočit Matyáše v těžkém terénu Železných 

hor a vyjednat příměří. V následujících letech byl hrad dále upravován a opevňován, ale 

již v roce 1490 ztratil význam a byl opuštěn. Dodnes se z hradu zachovaly nevelké 

zbytky: vstupní brány, věže, hradního paláce a prvních a druhých hradeb. z něj 

zachovalo torzo vstupní brány, sklepů, věže a hradního paláce. Prohlídka zříceniny není 

nikterak omezena. Jestliže Vás omrzí pohled na zbytek hradu, přesuňte se na skalnatý 

okraj a vychutnejte si krásný pohled do krajiny. Dávejte pozor ať nespadnete!

Hrad Vildštejn

471 m n.m.

GPS: 49°50'12.657"N, 15°39'13.172"E 

Vznik hradu souvisel s kolonizací lesnaté oblasti na středním toku řeky Chrudimky na 

přelomu 13. a 14. století. Prvním majitelem této oblasti a snad i zakladatelem hradu (rok 

1251) byl Hrabiše z Paběnic. Existence stavby je prokazatelně doložena až v roce 1315 

při majetkovém sporu s vilémovským klášterem, jenž vlastnil pozemky v okolí 

Chrudimky. Název hradu Vildštejn pochází z německého slovíčka "die Wilde" neboli 

divočina (řídce osídlená krajina). Hrad stojí n skalnatém a těžce přístupném ostrohu nad 

levým břehem Chrudimky. Ostroh, na kterém se hrad nachází, spadal na třech stanách 

téměř kolmo do údolí řeky a na severu byl propojen sedlem, ale i to bylo tak strmé, že 
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jediný možný přístup na vrchol byl možný po dřevěných schodech či žebřících. Proto 

stavba celhé hradu o nepravidélném půdorysu musela být extrémně náročná. Celek byl 

obklopen hradbou na okraji svahů. V roce 1404 se majitelem stává Ješek z Popovce, 

který nechá založit na protějším břehu řeky hrad Oheb. Po husitských válkách (r.1436) 

získal Vildštejn Jiří z Dubé jako zástavu od krále Zikmunda. Jeho nástupci, ale hrad již 

nevyužívali, a proto koncem 15. století zpustl. Z hradu se zachovala část obvodového 

zdiva věžovitého paláce, zbytky hradeb a základové zdi další budovy. 

K velkému zásahu do bezprostředního okolí  trosek hradu Vildstejná došlo v letech 

1925–1935 v souvislosti s výstavbou Sečské přehrady. Dalším zásahem bylo prolomení 

třicetimetrového tunelu  přímo pod základy hradu pro silnici, vedoucí po koruně hráze.

Zámek Seč

541 m n.m.

GPS: 49°50'50.082"N, 15°39'37.112"E 

Zámek byl postaven Václavem Robmhápem ze Suché kolem roku 1577. Na počátku 17. 

stol. byl zámek pozdně renesančně přestavěn a rozšířen. Poté v roce 1628 koupil sídlo 

František de Couriers, ale ten to nevyužíval jako rezidenční sídlo nýbrž pro hospodářské 

účely. Zastával funkci sýpky, skladiště či ovčína. Jeho stav byl zanedbáván a jeho 

budoucnost byla nejistá.  Od roku 1948 je majetkem státu a dnes v něm sídlí městský 

úřad. 

Lichnice

GPS: 49°52'44.976"N, 15°35'9.978"E

Žižkův dub

GPS: 49°52'36.719"N, 15°35'19.548"E

vodní nádrž Křižanovice

GPS: 49°51'47.624"N, 15°46'29.844"E
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5 Diskuse
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6 Závěr
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zájmových bodů na ní

3. Výškové profily cyklistické naučné stezky

4. Jízdní řád cyklobusu do CHK Železné hory
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Příloha 1 – Mapa CHKO Železné hory 
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Příloha 2 – Mapa oblasti Železných hor s vyznačením průběhu cyklistické naučné 

stezky a zájmových bodů na ní
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Příloha 3 – Výškové profily cyklistické naučné stezky

celkový okruh

spojovací úsek Proseč - Křižanovice

spojovací úsek Seč – Horní Bradlo
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Příloha 4 – Jízdní řád cyklobusu do CHK Železné hory
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