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Turistické tipy a cíle: Památné místo Jelení studánka v Kráteckých lesích, Rodiště

Prof. PhDr. Emila Smetánky, přírodní koupaliště s lochneskou, dřevěným ostrůvkem

a baštou, 58 km dlouhá cyklotrasa č. 4153 mezi obcemi Třemošnice a Štoky
A

Ubytování: Chata Zálesí u Horní Krupé - www.chata-zalesi.cz

Usedlost Gerstein - www.gerstein.cz

Horní Krupá je malou obcí ležící na Českomoravské vrchovině ve výšce 477 m n. m. Předpokládá se, že obec

Horní Krupá byla založena v 11. nebo 12. století. První písemná zpráva pochází z roku 1265, kdy již stál nedaleký

hrad Ronovec, jehož zříceniny najdeme 7 km jihovýchodně od obce. Horní Krupá náležela k Ronoveckému

panství. K obci patří místní části Lysá, Údolí a Zálesí.

Současnou tvář obce utváří starší historická zástavba, kterou tvoří převážně zemědělské usedlosti a novější

rodinné domky. Nad obcí byla v 19 st. postavena pseudogotická kaplička sv. pany Marie. Uprostřed obce můžete

navštívit pozdně klasicistní kostel evangelické církve z roku 1847.

Okolní krajina je velice členitá. Obcí protékají Krupský a Jilemský potok, na kterých je vybudováno několik

rybníků. Nejbližším vrcholem je kopec Trčolec - 573 m n. m., pod kterým po silnici prochází cyklotrasa č. 4153

směrem k obci Knyk. Cyklotrasa je dlouhá 58 km, začíná v Třemošnici a vede směrem na obec Štoky. Západně

od tohoto vrcholu se nachází Volský vrch, který je s výškou 598 m n. m. nejvyšším vyhlídkovým bodem v širokém

okolí. Nejníže položeným bodem obce je hladina Pilského rybníku u silnice na Dolní Krupou.

V Kráteckých lesích západně od obce můžete navštívit památné místo Jelení studánka, kde se po bitvě na Bílé

hoře scházeli k tajným bohoslužbám čeští bratři. V horkých letních dnech se můžete zchladit v přírodním

koupališti s lochneskou nebo se věnovat rybaření. Ubytování nabízí například Chata Zálesí nebo usedlost

Gerstein.
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