
1. Zámek ve Světlé nad Sázavou
Zámek vznikl několika přestavbami z původní tvrze. S přestavbou zdejší tvrze započal nejprve Jan Burian Trčka z Lípy, který nechal přistavět i jednopatrovou budovu ve stylu loveckého zámečku. Čtyři křídla zámku tvoří uzavřené nádvoří, 
uprostřed kterého stojí kašna. Na zámek navazuje rozlehlý anglický park s rybníky. http://www.svetlans.cz/
2. Muzeum Světelska ve Světlé nad Sázavou
Ve východním křídle zámku se nachází Muzeum Světelska. Dokumentuje historii města a nejbližšího okolí. Jsou zde instalovány dokumenty a faksimile starých listin, panely věnované jednotlivým rodům, které Světlou vlastnily i památky 
na významné osobnosti Světelska. Další dvě expozice představují sklářství a kamenictví, dvě zdejší významná průmyslová odvětví. http://www.svetlans.cz/
3. Kostel sv. Václava ve Světlé nad Sázavou
Kostel vznikl spolu se založením sídla v kolonizovaném území vilémovských benediktinů pravděpodobně v 2. polovině 12. století. Kostel má věž, která má charakteristické dřevěné patro s podsebitím. Uvnitř se nacházejí obrazy Ignáce 
Raaba pocházející z cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. http://www.svetlans.cz/
4. Michalův statek v Pohledi
Michalův statek - selské muzeum v Pohledi nabízí návštěvníkům návrat do života lidu našeho kraje v období od konce třicetitileté války až do zrušení roboty v roce 1848. Prohlídka zahrnuje obytné i hospodářské místnosti zemědělské 
usedlosti. http://www.michaluv-statek.estranky.cz/
5. Hrad v Lipnici nad Sázavou
Hrad byl založen na počátku 14. století. Lipnice patří svým rozsahem k velkým šlechtickým hradům. Ohromný palác a zejména samostatná kaple jsou ukazatelem vzrůstu moci a možností šlechtického stavebníka.
http://www.hrad-lipnice.eu/
6. Kostel sv. Mikuláše ve Skuhrově
Původně gotický kostel z 1. poloviny 14. století byl několikrát rekonstruován. V roce 1811 byla ke kostelu přistavěna věž v empírovém slohu na místě, kde stála původně dřevěná zvonice. Kolem kostela je hřbitov s barokní obdélníkovou 
márnicí z let 1707-1712. http://www.skuhrov.webz.cz
7. Kaplička sv. Floriána v Olešné u Skuhrova
V centru obce Olešná se nachází kaplička zasvěcená svatému Floriánovi, patronu hasičů. Kaplička s křížkem pochází z roku 1907
8. Kostel sv. Markéty v Lučici
Gotický kostel sv. Markéty v Lučici na návsi pochází z 1. poloviny 14. století, významné stavební úpravy pocházejí z gotiky pozdní. Svatyně je jednolodní, obdélníkového půdorysu, s polygonálním presbytářem a hranolovou věží. V lodi se 
dochovala vrcholně gotická okna s kružbami a pozdně gotický portál ve tvaru oslího hřbetu.
9. Žižkova studánka a bysta u Malčína
Studánka se nachází v lesích 1 km od místní části Malčína - Dobrá Voda v bývalé oboře Jana Welze. Podle pověsti z ní pil Jan Žižka při pronásledování křižáků k Havlíčkovu Brodu.
10. Zámek v Rozsochatci
Zámek představuje obdélníkovou jednopatrovou stavbu s dvoupatrovým rizalitem, balkonem a vížkou. Na zahradním průčelí je dochován barokní portál. Zámek byl vybudován na místě původní tvrze, která byla na barokní zámek 
přestavěna v polovině 18. století. Dnes jsou v prostorách zámku školící prostory a penzion. http://rozsochatec.cz/
11. Bledule jarní – Skalka u Rozsochatce
U samoty ,,Skalka“, ležící severním směrem se nalézá chráněná přírodní lokalita s výskytem bledule jarní.
12. Kostel sv. Vavřince v Čachotíně
Kostel byl původně v základech gotický, nyní je však jeho podoba barokní s lidovými prvky. V kostele sv. Vavřince se nachází hrobka pánů Bechyňů z Lažan z roku 1833.
13. Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Jilmu
Kaplička na návsi v obci Jilem je z roku 1834, ale její základy jsou pravděpodobně již ze středověku. Do současné podoby byla přestavěna na přelomu 19. a 20. století. Místní zvon byl za první světové války zkonfiskován pro válečné 
potřeby a znovu nainstalován ve dvacátých letech 20. Století.
14. Pod Kazbalem u Vepříkova
Lesní loučka u obce Jarošov na Chotěbořsku je jedinou lokalitou silně ohroženého hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe) na okrese Havlíčkův Brod. Na společenstva mokrých a střídavě vlhkých luk je vázán výskyt řady dalších 
ohrožených druhů rostlin i živočichů.
15. Přírodní rezervace Havranka u Vepříkova
Plochá niva Jiříkovského potoka nad stejnojmenným rybníkem na místě bývalého rybníka asi 8 km od Chotěboře. Do soustavy chráněných území NATURA 2000 byla zařazena díky existenci vegetace bezkolencových střídavě vlhkých luk s 
řadou charakteristických druhů. Dále se zde vyskytují společenstva rákosin, vysokých ostřic, pcháčových a rašelinných luk s řadou vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů.
16. Stodola krásných krámů ve Vepříkově
V muzeu krásných krámů ve Vepříkově jsou vystaveny všechny poklady z dob nedávno minulých – například předměty z dob našich babiček. Expozice se zaměřuje na venkovská řemesla minulého století (kredence, obrázky svatých, 
dřevěné lavice apod.). Prohlédnete si tu i ševcovskou dílnu, kovářskou dílnu či holičství. http://www.veprikov.cz/
17. Roubenka v Miřátkách
První písemná zmínka o roubence v Miřátkách pochází z roku 1750. Nyní je roubenka po rekonstrukci.
18. Obora se zvěří u Miřátek
Při silnici na Habry od Miřátek se nachází obora se živou zvěří. Je zde možné pozorovat daňky, laně, jeleny, muflony či divoká prasata. Každý rok je zde možné pozorovat nové přírůstky a chování zvěře.
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