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Info o projektu

Projekt Cesta poznání je projektem třech místních akčních skupin usilujících o 
rozvoj venkova v Kraji Vysočina. Mezi tyto místní akční skupiny patří - Královská 
stezka o.p.s., Podhůří Železných hor o.p.s. a Společnost pro rozvoj Humpolecka 
o.s.

Předmětem projektu bylo vytvoření nejdelší naučné stezky v EU o délce cca 130 
km, která propojí území 3 MAS a povede z Chotěboře do Humpolce. Součástí na-
učné stezky jsou naučné tabule, směrové tabule a odpočívadla. V rámci projektu 
dále vznikly mapové podklady, podklady GPS pro průchod a průjezd naučné 
stezky na kole, www stránky, multimediální prezentace, propagační materiály a 
exkurze na zrealizovanou naučnou stezku.

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova v prioritní ose IV. Leader, 
opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, záměr a) Realizace projektu ná-
rodní spolupráce.

• Celkové výdaje projektu činily 3 456 700,- Kč.

• Žadatelé získali na realizaci projektu 90 % dotaci, která činila 3 111 030,- Kč.

• Zbývající náklady dofinancovali žadatelé ze svých vlastních zdrojů.

• Realizace projektu probíhala v roce 2012.
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žlutá stezka

Zatopený lom Borek je hádcový 
lom se zajímavým podvodním 
reliéfem. Maximální hloubka na 
Borku každým rokem o pár cen-
timetrů vzroste a nyní je kolem 
30 metrů. Díky zásahům nájem-
ce zde najdete několik atrakcí 
pro potápěče. Nejznámější je 
vysloužilý policejní  vrtulník  v 
hloubce okolo 26 metrů. Na-
jdete jej po levé straně lomu 
za schodem do nejhlubší časti. 
Relativní novinkou je  kloubová 
Karosa.

1. Lom Borek

Gotický kostel sv. Markéty v Luči-
ci na návsi pochází z 1. poloviny 
14. století, významné stavební 
úpravy pocházejí z gotiky pozdní. 
Svatyně je jednolodní, obdélní-
kového půdorysu, s  polygonál-
ním presbytářem a hranolovou 

věží. V  lodi se dochovala vrcholně gotická okna 
s kružbami a pozdně gotický portál ve tvaru os-
lího hřbetu.

2. Kostel sv. Markéty - 
Lučice

3. Žižkova studánka a bysta - Malčín
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.
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4. Hrad - Lipnice nad 
Sázavou

Hrad byl založen na počátku 
14. století. Lipnice patří svým 
rozsahem k velkým šlechtic-
kým hradům. Ohromný palác 
a zejména samostatná kaple 
jsou ukazatelem vzrůstu moci a 
možností šlechtického staveb-
níka.

Kaplička na návsi v obci Jilem 
pochází z  roku 1834, ale její 
základy pocházejí pravděpo-
dobně již ze středověku. Do 
současné podoby byla pře-
stavěna na přelomu 19. a 20. 
století. Místní zvon byl za prv-
ní světové války zkonfiskován 
pro válečné potřeby a znovu 
nainstalován ve dvacátých le-
tech 20. století.

5. Kaple Nanebevzetí 
Panny Marie - Jilem

První písemná zmínka o rou-
bence pochází z  roku 1750. 
Nyní je roubenka po rekon-
strukci.

6. Roubenka - Miřátky

8. Kostel sv. Mikuláše - Skuhrov
Původně gotický kostel z  1. poloviny 14. 
století byl několikrát rekonstruován. V roce 
1811 byla ke kostelu přistavěna věž v em-
pírovém slohu na místě, kde stála původně 
dřevěná zvonice. Kolem kostela je hřbitov 
s barokní obdélníkovou márnicí z let 1707-
1712.

7. Zámek - Rozsochatec
Zámek představuje obdélní-
kovou jednopatrovou stavbu 
s dvoupatrovým rizalitem, 
balkonem a vížkou. Na za-
hradním průčelí je dochován 
barokní portál. Zámek byl vy-
budován na místě původní 
tvrze, která byla na barokní 
zámek přestavěna v polovině 
18. století. Dnes jsou v prosto-
rách zámku školící prostory a 
penzion. 

Kostel vznikl spolu se založením sídla v 
kolonizovaném území vilémovských be-
nediktinů pravděpodobně v 2. polovině 
12. století. Kostel má věž, která má cha-
rakteristické dřevěné patro s podsebitím. 
Uvnitř se nacházejí obrazy Ignáce Raaba 
pocházející z cisterciáckého kláštera v Se-
dlci u Kutné Hory.

9. Kostel sv. Václava – Světlá nad 
Sázavou

4

5

6

7

8 9



8 9

10. Dům z r. 1912 - Vepříkov

11. Splav - Ostružno

12. Památná lípa - Jilem

13. Sv. Jan - Rozsochatec

14. Zvonice - Čachotín

15. Zámecký park, Čertův 
       můstek - Světlá nad Sázavou
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modrá stezka

TYPY NA VÝLET: HUMPOLEC
Městská naučná stezka s názvem „Po stopách historie“ prochází historickými částmi 
města Humpolec a její trasa měří bezmála 4 km.

Výchozí bod trasy je umístěn na největším humpoleckém náměstí (Horní náměstí).

Jednotlivé panely stezky jsou umístěny v těsné blízkosti historických budov a informují ve 
třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ) o historii a významu budovy.

1
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1. Muzeum Dr. Aleše Hrdličky
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky nese jméno 
humpoleckého rodáka, světoznámého an-
tropologa Dr. Aleše Hrdličky.

Národopisná expozice je kompletně zre-
konstruována a sestavena do několika 
tématických celků, vznikla také nová Hr-
dličkova a „indiánská“ expozice (2007) 
a pro nejmenší návštěvníky muzea je 
otevřená pohádková Expozice loutek.  
V muzeu také vznikla nová stálá výstava mi-
nerálů z lokalit blízkých i vzálených Hum-
polci. 

V podzemí výstavního sálu je otevřena stá-
lá výstava pekelníků, čertů a Luciferů s ná-
zvem Peklo. 

2. Vyhlídková věž kostela 
sv. Mikuláše (Horní náměstí, Humpolec)

otevřeno: červen, září: so - ne: 10:00 - 
16:30,  červenec srpen: denně 10:00 - 16:30

Mimo tuto dobu vám rádi umožníme výstup na věž, pokud utvoříte skupinu min. 10 osob. 
Kontakt: 565 532 479, vstupné: 15 Kč

Celková výška věže je 55,3 m. Až nahoře ve věži je pro zdatné turisty za odměnu při-
pravené razítko. Otisknout si jej může pouze ten, kdo zdolá celý dobrodružný výstup do 
posledního patra.
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3. Včelařský skanzen
Při příležitosti 100 let organizovaného 
včelaření na Humpolecku byl veřejnosti v 
září 2007 otevřen včelařský skanzen a stá-
lá výstava ve Včelařském domě čp. 254 na 
Dolním náměstí v Humpolci.

Výstavu i skanzen je možné navštívit na 
základě tel. dohody (tel: 723 584 685 nebo 
tel: 721 864 542)

4. Hrad Orlík
Prohlídka hradu je volná bez průvodce. V 
pokladně hradu si můžete zakoupit jedno-
duchého průvodce hradem.

Při prohlídce se můžete zastavit v hradním 
muzeu, v hradní galerii, u hlavní věže,  na 
vyhlídkových terasách starého paláce, ve 
sklepeních a prostorách starého paláce, ve 
druhé hradní bráně, v interiérové expozi-
ci v prostřední z bašt,  v hradní kuchyni, u 
nového paláce, na bastionu.

5. HLINÍKárium
Recesistické muzeum věnované našemu 
nejslavnějšímu přistěhovalci. HLINÍKárium 
najdete v budově kina v Humpolci na Hav-
líčkově náměstí 91. Vstup přes infocent-
rum. 

V parku „Stromovka“ je také umístěna pa-
mětní deska nejslavnějšímu přistěhovalci. 
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JIŘICE
6. Jiřická lípa
V malebné vesnici Jiřice najdete přírodní za-
jímavost: stařičkou vykotlanou Jiřickou lípu. 
Tento strom patří k nejcennějším památ-
kám, stáří se odhaduje na 800 let. Strom je 
dutý, dutina pojme až 10 osob, obvod kme-
ne činí více naž 5,5 m.

KALIŠTĚ
7. Rodný dům Gustava Mahlera v 
Kalištích
Rodný dům hudebního skladatele Gus-
tava Mahlera je zařízen jako původní 
hostinec. Z bývalého tanečního sálu je 
koncertní sál se stálou expozicí obrazů. 
Část domu slouží jako penzion.

KEJŽLICE
8. Orlovská myslivna u Kejžlice
S hlubokými Orlovskými lesy a Orlovskou 
základnou u obce Kejžlice jsou spojeny po-
čátky čs. skautského hnutí. Zakladatel skau-
tingu A.B.Svojsík zde sepsal knihy Den v tá-
boře a Český skaut, které se staly základem 
českého skautingu. Myslivna je v majetku 
humpoleckých skautů a v roce 1996 zde 
byla odhalena Svojsíkova pamětní deska.
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PROSEČ
9. Tvrz

Tvrz zřejmě pochází již z konce 14. století, 
na což nasvědčuje provedení stavby a drob-
né nálezy z lokality. Tvrz byla však zřejmě s 
přilehlým dvorem při odprodeji lipnickému 
pánu využívána pouze k hospodářským 
účelům. 

10. ŘEČICE
Obec se nachází v malebné krajině s krás-
ným výhledem na hrad Lipnici. Má tři 
místní části Křepiny, Záběhlice a Bystrou.  
Zajímavostí obce je gotický kostel sv. Jiří 
z 13. století a v Křepinách v roce 2005 posta-
vená kaple. Obcí prochází cyklotrasa.  K dis-
pozici je víceúčelové sportovní hřiště.

SEDLICE
11. Sedlická přehrada
Toto nevšední vodní dílo patří k nejstarším 
v Čechách. Velká sedlická přehrada v těs-
né blízkosti obce Sedlice zadržuje vodu ze 
dvou pramenných ramen řeky Želivky. Tu-
nel dlouhý 800 m, vytesaný ve skále, přivádí 
vodu na lopatky turbin v hydroelektrárně 
pod Sedlicí. Přehrada z roku 1927 je vysoká 
24 metrů a tvoří ji deset oblouků. Na jaře v 
období tání a v době upouštění přehrady 
využívají vodního živlu vodáci a užívají si 
meandrující rychlé říčky při sjezdu k malé 
přehradě a poté až do Želiva.

Možnost domluvit si exkurzi na tel: 565 581 
131 nebo 606 847 097.
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12. SENOŽATY
V obci stojí kostel, který je zasvěcen sv. Janu 
Nepomuckému. Další památkou jsou nemo-
vitosti čp. 74 a 75. 

ŽELIV
13. Želivský klášter, národní kultur-
ní památka
Na soutoku řeky Želivky s Trnávkou již po 
mnoho staletí stojí starobylý želivský klášter. 
Založen byl v r. 1139 pražským biskupem Ot-
tou a českým knížetem Soběslavem a jeho 
manželkou Adlétou pro benediktiny, kteří 
přišli ze sázavského kláštera. 

Ke klášteru přiléhá i gotický barokně uprave-
ný kostel Narození Panny Marie, který je pro 
svou výšku dominantou okolí.
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zelená stezka

1. Vodní nádrž Pařížov 
Gravitační přehrada na řece Doubravě (tech-
nická památka). Přehradu stavělo na 500 
dělníků v letech 1910 - 1913. Celkem bylo 
použito 35000 m³ rulového kamene z neda-
lekého lomu. Dále zde bylo spotřebováno 
310 vagónů labského písku a 460 vagónů 
cementu, vše včetně dalšího zařízení za 1,5 
mil. rakouských korun.

2. Klokočovská lípa
Jeden z nejstarších žijících památných stro-
mů  v  Čechách. Byla údajně jedním ze stro-
mů, které fungovaly jako směrník prales-
ních mokřadů Libické obchodní stezky. Ve 
14. století šlo už o velmi statný strom, jehož 
stín zaujal Karla IV., který roku 1370 projížděl 
kolem. Císař jel ze zámku v Lichnici (kde ho 
rozbolela stará zranění) k léčivému prame-
ni do Modletína a jelikož byla cesta dlouhá, 
rozhodl se odpočinout ve stínu této lípy. Na 
počest Karla IV. je lípa nazývána Královská 
nebo Karlova.

3. Galerie J. M. Minaříka (Heřmaň)
Soukromá výstava žijícího akademického 
malíře krajináře Josefa Mathiase Minaříka, 
který proměnil zdejší chátrající faru v prvot-
řídní  obrazárnu nazvanou Galerie mého ži-
vota. 

4. Stírka (Čečkovice)
V pravé části návsi - pod kořeny dvou mo-
hutných jasanů  vyvěrá pramen pitné vody 
- donedávna nejkvalitnější voda v okolí ( 
v současnosti pramen znečištěn chemickou 
ochranou rostlin)
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5. Evangelický kostel (Maleč) 
Novorománská stavbu z roku 1891

6. Barokní zámek (Maleč
Vznikl přestavbou pozdně renesanční bu-
dovy roku 1700. Původně se jednalo o raně 
barokní stavbu obdélného půdorysu. V 18. 
století byl zámek rozšířen o jednopatrová 
křídla. Další přestavba proběhla roku 1827, 
kdy bylo levé křídlo zvýšeno o druhé po-
schodí; pravé však zůstalo nedokončeno. 
Empírová přestavba zcela změnila podobu 
zámku, z původní barokní stavby zůstala 
pouze štuková výzdoba stropu sálu v prv-
ním poschodí. 

7. Štikov 
Přírodní zajímavost: vyhlídkové místo v nad-
mořské výšce 603 m n. m. s velkolepou vy-
hlídkou, památný strom Štikovská lípa

8. U Kříže (Víska)
Kříž je tu od nepaměti. To, že se zde nachá-
zí dlouho, dokládá název sousedního pole, 
které na katastrální mapě z roku 1880 nese 
název U Kříže. Obec obnovila dřevěný kříž 
v roce 1998. Z tohoto místa je krásný pohled 
na Železné hory.

9. Kostel sv. Jana Nepomuckého 
(Nová Ves u Chotěboře)
Empírový farní kostel z let 1815-1816. Novo-
gotická věž byla přistavěna v roce 1868

10. Zámek s kaplí Nejsvětější Trojice 
(Chotěboř)
Raně barokní zámek italského typu s anglic-
kým parkem. V zámku sídlí muzeum s histo-
ricko-vlastivědnou expozicí. 

11. Kaple sv. Anny (Chotěboř)
Neoklasicistní kaple s obdélným půdory-
sem, nad vstupní síní ze západu se tyčí věž 
se zvonicí. 
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12. Přírodní rezervace Údolí Doub-
ravy
Údolí Doubravy je přírodní rezervace, kte-
rá leží v chráněné krajinné oblasti Železné 
hory, nedaleko obce Bílek. Řeka Doubrava 
pramenící v oblasti Ranského Babylonu pa-
tří k čistým řekám, což dosvědčuje výskyt 
vzácných druhů rostlin i živočichů. Po celém 
svém toku vytvořila kamenné řečiště, plné 
skalních věží a obřích hrnců, s vodopádem a 
kamenným mořem. Nad údolím se nachází 
vyhlídka Sokolohrady, poblíž najdeme zbyt-
ky původního hradu Sokolov ze 13. stole-
tí. Na protějším svahu přes řeku skalní věž 
„Čertův stolek“ s vyhlídkou.
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Královská stezka o.p.s.
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry
Email: kralovska-stezka@centrum.cz
Tel: 774 489 322
www.kralovska-stezka.cz

Podhůří Železných hor o.p.s.
Kláštěrní 267, 583 01 Chotěboř
Email: info@podhurizeleznychhor.cz
Tel: 732 557 647
www.podhurizeleznychhor.cz

Společnost pro rozvoj humpolecka o.s.
Adresa: Senožaty 166, 394 56 Senožaty
Email: info@humpolecko.cz
Tel: 739 426 320
www.humpolecko.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. tyto 
výstupy jsou placeny z projektu Cesta poznání.

FOTO: Tomáš Hoskovec


