PĚŠÍ A NAUČNÉ TRASY

ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU
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Centrála MAS
Železnohorský region
TIC Heřmanoměstecko
Náměstí Míru 288, 538 03 Heř. Městec
Tel: 469 625 147
E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
Web: www.zeleznohorsky-regiion.cz

TIC Nasavrky

Náměstí – Zámek 1,
538 25 Nasavrky
Tel: 469 677 566
E-mail: ic-nasavrky@ckmacek.cz
Web: www.inasavrky.cz
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TIC Přelouč
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Hotel Fontána
Pardubická 1422, 535 01 Přelouč
Tel: 466 798 711
E-mail: info@fontana-prelouc.cz
Web: www.mestoprelouc.cz

TIC Seč

Chrudimská 94, 538 07 Seč
Tel: 469 676 900
E-mail: info@mestosec.cz
Web: www.mestosec.cz
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Regionální produkt
ŽELEZNÉ HORY

zastavení - lokalita
NÁRODNÍHO GEOPARKU
ŽELEZNÉ HORY

TIC Třemošnice

1. Máje 56,
538 43 Třemošníce
Tel: 469 611 135
E-mail: ic@tremosnice.cz
Web: www.tremosnice.cz/ic

Naučné stezky Železnohorského regionu
Naučná stezka Vápenka – vznikla u obce Polánka pro posílení
povědomí o vápenictví v Železných horách. Délka stezky je asi 1 km a vede Chráněnou
krajinnou oblastí Železné hory.
Po stopách vápenictví - území Železnohorského regionu je velmi úzce
spojeno s vápenictvím a samotnou těžbou vápence. Trasa přímo provádí turisty místy
s vápenictvím spojených a zároveň je seznamuje s těžbou vápence a jeho výrobou. Nachází se zde řada míst, na kterých si můžeme toto vše ukázat.

VS krajem Železných hor - Stezka vznikla v roce 1986 a
v roce 1994 prošla rekonstrukcí. Prochází Chráněnou krajinou oblastí Železné
hory i Národní přírodní rezervací Lichnice-Kaňkovy hory. Začátek stezky je na
Seči a konec v Ronově nad Doubravou, je dlouhá 22 km a na trase je 15
zastávek: Seč, Žárec, Počátky, Javorka, Běstvina, Županda, Kubíkovy duby,
Nouzov, Hedvičino údolí, Lichnice, Třemošnice, údolí Doubravy, MladoiceChittussiho údolí, Kostel sv.Kříž, Ronov nad Doubravou.
Naučná stezka Vápenka

Naučná stezka město Dvou moří - Je málo míst v Čechách,
kde geologická historie byla tak pestrá, jako v Železných horách, na jejímž úpatí se
Heřmanův Městec nachází. Ve slabě proměněných sedimentech se dochovaly důkazy
o existenci dvou moří, které omývalo pevninu v místech, kde se dnes rozkládá Heřmanův
Městec. Těmito moři Vás chceme provést stejnojmennou naučnou stezkou se šesti zastaveními.
VS Rybniční soustavou Heřmanoměstecka - Tato
vlastivědná stezka se rozprostírá v délce 2,2 km. Na osmi zastaveních mapuje vývoj
rybníkářství v krajině. Výchozí místo je Autokempink Konopáč u Heřmanova Městce. Na
stezce se můžete seznámi s 8 naučnými místy.

Po stopách vápenictví - Berlova vápenka

Z potůčku potok, z říčky řeka – trasy se zaměřují na vodní plochy v regionu, a to a už na velké vodní plochy, jako jsou přehrady nebo na řeky, potoky
a malé vodní toky. Je rozčleněn do tří tras, které vedou dle významných toků směrem do
centra regionu a k největší vodní ploše – Sečské přehradě.

Arboretum v Heřmanově Městci

Zámecký park v Heřmanově Městci

NS Raškovickými lomy - nachází se mezi obcemi Horní Raškovice
a Svinčany. Výchozím místem naučné stezky je areál rozhledny Barborka. Celková délka
okruhu je 2,2 km. Je zde šest tématických zastavení.
Naučná stezka Lichnice Kaňkovy hory - Lesní naučná
stezka Lichnice-Kaňkovi hory Stezka byla vybudována Lesy České republiky, je dlouhá
3 km a vede z Třemošnice přes Nouzov do Hedvikova. Z významných biotopů lze vidět
oba typy bučin, suové lesy a můžete se seznámit s dalšími lesními druhy i lesním
hospodařením. Části lesních porostů v rokli Zlatého potoka jsou ponechány samovolnému vývoji. Po celé trase stezky jsou na naučných tabulích znázorněni živočichové
a rostliny, které zde lze vidět.
VS krajem Chrudimky - vede od pramene řeky (Filipovský pramen) do
Chrudimi, délka 82 km, 31 zastavení.

NS Raškovickými lomy - areál Barborka

Z potůčku potok, z říčky řeka
- dřevěné potrubí u přehrady Seč
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www.zeleznohorsky-region.cz

Archeopark Nasavrky
Ranč LL Kovářov

Vápenka v Závratci

Prales Polom

Železnohorský region je pestrou krajinou přecházející od polabských písníků, rybníků,
potůčků a říček přes zvlněné podhůří s bohatým výskytem smíšených lesů až po vrcholky Železných hor se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu Lichnice. Vzhledem
k existenci CHKO Železné hory krajina nabízí širokou škálu zachovalých přírodních krás.
Na území regionu leží největší rekreační lokalita Pardubického kraje - Sečská přehrada. Zdejší
krajina je jako stvořená pro toulky přírodou, které lze absolvovat pěšky, na kole i koňmo,
s využitím existujících koňských rančů, jezdeckých stanic, kilometrů značených sportovních a naučných tras, v zimě udržovaných běžkařských.

VS krajem Chrudimky - PR Krkanka

Naučná stezka Lichnice Kaňkovy hory

Meandry Struhy Veselí – Jedná se o meandrující část
potoka Struhy, dříve nazývaného Zlatý potok. Struha je jedním z posledních přirozených toků v Polabí. Žije zde mnoho ohrožených druhů živočichů
a rostlin.

NS Od devíti dubů Heřmanův Městec - Trasa stezky
je asi 2000 m dlouhá. Vede smíšeným dubobukovým lesem a je obydlena celou řadou
živočichů. Na trase se setkáme celkem s pěti panely a nalezneme na nich různé úkoly.
Arboretum v Heřmanově Městci - arboretum spolu s volně
navazujícími lesními porosty Palác a Bažantnice jsou součástí přírodního parku Heřmanův
Městec vyhlášeného v roce 1996. Již v 17. století se zde měla rozkládat „proslulá
barokní zahrada“ s květinovou, zimostrázovou i špalírovou výzdobou a voliérou. Celý
přírodně-krajinářský park dnešní podoby však byl vybudován až v období panství Ferdinanda Bonaventury Kinského v druhé polovině 19. století. Právě z tohoto období pochází
většina vzrostlých stromů. Nachází se zde 29 druhů stromů.

Za Naturou na túru - Je název výukového programu pro žáky
a učitele druhého stupně základních škol, v jehož rámci je připravena exkurze
vedená zkušenými lektory. Naše túra se jmenuje - Lesem do kaňonu Peklo.
Exkurze je orientovaná na les a jeho ochranu a seznamuje nás s geologickými a
geomorfologickými pojmy. Trasa vede pestrými lesními porosty Národní přírodní
rezervace Lichnice-Kaňkovy hory v CHKO Železné hory. Nakonec se ocitneme
přímo v Pekle - strmém kaňonu Zlatého potoka. Délka trasy je 5 km a trvání
exkurze 4 hodiny Exkurze se objednávají na adrese: ic@tremosnice.cz

Zámecký areál v Cholticích

Hrad
Lichnice

Synagoga v Heřmanově Městci
Přehradní
nádrž Seč

Rozhledna Boika
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NS Ke Kočičímu hrádku - Nenáročná naučná stezka
vhodná pro rodinné a školní výlety je dlouhá 3 km a na 9 panelech seznamuje
návštěvníky s lesním ekosystémem, historií města, chovem koní apod. Trasa
začíná i končí v zámeckém parku ve Slatiňanech.
NS Keltská stezka Železnými horami - Místy
původního keltského osídlení v okolí Českých Lhotic provede návštěvníky naučná
Keltská stezka Železnými horami. Stezka dlouhá 9,5 km začíná v Nasavrkách
před zámkem, prochází přírodní rezervací Krkanka, prostorem ve východních
Čechách ojedinělého bývalého keltského oppida u obce Hradiště. Přes České
Lhotice a kolem rozhledny Boiiky se vrací zpět do Nasavrk. Okruh je vybaven
celkem 20 naučnými tabulemi s informacemi o kultuře a životě Keltů, v prostoru oppida jsou texty zaměřené na poznatky archeologů o zdejších stavbách,
opevnění a nálezech při archeologických výzkumech.
Nordic Walking (NW) - Severská chůze
v Seči a okolí, pěší výlety a programy se zajímavým výkladem, tréningem techniky NW,
zapůjčením speciálních hůlek a kvalitním protažením.
www.centrumpromne.cz
GPS: 49°51’09,6” N,
15°39’22,1”E,
tel.: 777 609 321
CENTRUM PRO MNE
Ing. Taána Holavová
náměstí Míru 333
538 07 Seč

Z potůčku potok, z říčky řeka - hráz přehrady
Seč II tzv. Hořelečská (Padrtská)

VS krajem Chrudimky - Bojanov

VS krajem Železných hor - Lichnice

NS Keltská stezka Železnými horami

Značení regionálních produktů a výrobků na
území Železnohorského regionu

„ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt®“
www.regionalni-znacky.cz

Jméno / název firmy
Název produktu
Jiří Vašíček
Český med z Licoměřic
Jaroslav Kutílek
Železnohorský ležák
Jan Vašíček
Masný skot - hovězí maso
Josef Navrátil
Brambory
Aleš Navrátil
Kovářské výrobky
Karel Kopecký
Třemošnické těstoviny
Ludmila Sadílková
Bojanovská krajkovaná kresba
Východočeská, s.r.o.
Bojanovská keramika
Alena Machová
Pletené výrobky z proutí
Alena Machová
Paličkované krajky
Vlasta Jozífová
Tácky, košíčky a vázy z pedigu
Lukáš Kučera
Kovářské výrobky
TRIKAM, v.o.s.
Železnohorská medovina
SOU včelařské - Včelařské
Med
vzdělávací centrum, o.p.s.		
Olga Široká
Ruční dřevořezba ze Seče
Ventura - Venkov, s.r.o.
Výrobní program SEKOL
Ing. Eva Mašínová
Keramika a obrázky pro potěšení
Josef Cipryán
Sochy vyřezávané motorovou pilou
Josef Raba
Zámecká medová žebra
Josef Raba
Choltické koláče
Jaroslav Nevole
Ovoce z Podhůří Železných hor
OBZOR – výrobní družstvo Pracovní oděvy
invalidů - Heřmanův Městec
Marie Víšková
Lipinské mléčné výrobky
Ladislav Skřek
Český med a medovina z Třebosic
Blanka Machotová
Dekorace a aranžování
			
z přírodnin a suchých květin
Eva Joachimová
Mlýnské kolo se zelím
Penzion a restaurace
Staročeské koleno z Žlebské Lhotky
Žlebská Lhotka
Jaroslav Jedlička
Divočina z farmy
Matajula
Ručně zdobený textil
JBL Jiří Blažek
Výrobky z vlny a kanafasu
HAFR NATURE spol. s r.o.
Doteky Železných hor
Jana Apltauerová
Lipoltický med
Mgr. Jana Beránková
Drát a sklo pro radost
ZOD družstvo Stolany
Čerstvé mléko ze Stolan
Řeznictví - uzenářství
Skupický salám
Francouz s.r.o.
Agrometall s.r.o.
Stroje pro zemědělství
Momo Chrudim o.p.s.
Plstěné výrobky dílny Momo
Vodax, spo. S r.o.
Železnohorské zelňáky
Farma Slunečný dvůr
Koňské koblížky
Hotel Šustr s.r.o.
Kuřecí stehenní steak
			
s medovohořčičnou omáčkou
Farma Slunečný dvůr
Bramborový košíček s jablky
Ing. Dana Štťastná
Žitný kváskový chléb
Alena Effenbergerová
Svídnická krajková keramika
Germiral s.r.o.
Královský džem
Germiral s.r.o.
Babiččin ovocný čaj
Ekopanely CZ, s.r.o.
EKOPANEL®

Tel.:
724 50 52 17
737 337 555
724 008 960
603 990 477
774 702 815
469 661 488
602 389 339
602 389 339
776 686 997
776 686 997
732 844 376
608 236 051
604 414 928
469 677 128
721 209 858
602 449 393
608 067 127
732 205 446
777 200 804
777 200 804
602 559 647
723 104 663
776 159 601
728 485 275
603 905 753

web:
www.kutilkovapalirna.cz
www.kovarnavratil.cz

www.palickovani-pedig.estranky.cz/
www.palickovani-pedig.estranky.cz/
www.pegig-choltice.cz
www.souvnasavrky.cz
www.ventura-venkova.cz
www.josefcipryan.com
www.zamekcholtice.cz
www.zamekcholtice.cz
www.obzorpraha.cz
www.penzionlipina.cz
www.nej-nevesta.cz

604 200 083
777 160 943
469 670 161
605 021 421
608 728 699
602 225 749
737 88 15 56
721 446 143
469 637 931
469 695 561

http://www.maso-francouz.cz/

602 122 783
775 780 950
732 124 506
602 240 944
725 929 534

www.agrometall.cz
www.devcatkomomo.cz
www.penzion-uctyrlistku.cz
www.sunnyfarm.cz
www.hotel-nasavrky.cz

602 240 944
732277628
775 670 291
777 760 047
777 760 047
773 772 070

www.sunnyfarm.cz
www.kruhzdravi.cz
www.svidnickakeramika.cz
www.babicka.eu
www.babicka.eu
www.ekopanely.cz

www.matajula.cz
www.dvorecek-liciborice.cz
www.jana.beranku.cz

