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Krajem Železných hor

Železnohorský region lies in the Pardubice District, at the borderline of two tourist regions: 

 Pardubicko and Chrudimsko-Hlinecko.
The landscape varies from ponds, picturesque springs and streams, across rolling foothills of the 

Železné hory (“Iron Mountains”) abounding in mixed forests, up to the mountain tops of the Železné 
hory with their dominant, the impressive ruins of the Lichnice castle. The countryside offers a variety 
of places of natural beauty and geological interests, due to this fact there was created Protected Land-
scape Area of Železné hory and National Geopark Železné hory. 
The region also boasts with the largest recreational area of the Pardubice Region – the Seč dam.
The diverse countryside of the foothills and mountains of the Železné hory is an ideal location for the 
increasing number of various educational paths for nature-lovers and hikers. You can discover nature 
by walking, cycling or even by a horse ride thanks to existence of numerous ranches and horse stands. 
Traces of Celtic settlement in the area gave impulse to conception of the association Boii, which has 
founded a unique Archeopark in Nasavrky.
Strolling through the region, visitors can admire impressive monuments of medieval architecture, 
as well as picturesque folk architecture. Development of agro-tourism within the region goes hand 
in hand with environmental protection, eco-education, revitalization of the village centres and return 
to traditional life-style and its values.

Železnohorský region se nachází v Pardubickém kraji, na pomezí dvou turistických oblastí: 
 Pardubicko a Chrudimsko-Hlinecko.

Krajina regionu přechází od rybníků, malebných potůčků a říček přes zvlněné podhůří s bohatým výskytem 
smíšených lesů až po vrcholky Železných hor se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu Lichnice. 
Krajina nabízí širokou škálu přírodních krás a geologických zajímavostí, i proto zde vznikly CHKO Železné 
hory a Národní geopark Železné hory. Na území regionu leží největší rekreační lokalita Pardubického kraje 
- Sečská přehrada. Členitá krajina je jako stvořená pro vznik naučných a vlastivědných stezek, jejichž počet 
a pestrost se stále zvyšuje. Toulat přírodou se můžete pěšky, na kole i koňmo, s využitím místních koňských 
rančů a jezdeckých stanic a kilometrů značených turistických, cykloturistických a jezdeckých tras. 
Pozůstatky osídlení území Kelty byly impulsem vzniku občanskému sdružení BOII, které vytvořilo unikátní 
Archeopark v Nasavrkách. 
Při toulkách regionem můžeme obdivovat impozantní středověké architektonické památky i malebnou 
lidovou architekturu. Rozvoj regionu v oblasti venkovské turistiky jde ruku v ruce s ochranou přírody, 
ekologickou výchovou, obnovou přirozených center obcí a návratem k tradičním životním hodnotám 
a jejich formám.
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TOP 10 Železnohorského 
   regionu

 1. Národní geopark Železné hory
 2. Keltský archeopark 
 3. Berlova vápenka v Závratci 
 4. Židovská synagoga v Heřmanově Městci
 5. Rozhledny Barborka a Boika
 6. NPR Lichnice – Kaňkovy hory
 7. Přehradní nádrž Seč
 8. Zámecký areál v Cholticích
 9. Nejstarší centrum turistické a rodinné rekreace Autokempink Konopáč 
 10. Hipoturistické centrum Ranč LL Kovářov

	 1.	 National	Geopark	Železné	hory
	 2.	 Celtic	Archeopark
	 3.	 Lime	works	in	Závratec
	 4.	 Jewish	synagogue	in	Heřmanův	Městec
	 5.	 The	look-out	towers	Barborka	and	Boika
	 6.	 The	Lichnice-Kaňkovy	Hory	National	Nature	Reserve
	 7.		The	dam	Seč
	 8.		Chateau	site	in	Choltice
	 9.		The	oldest	tourist	and	family	vacation	campground	
	 	 Autokemping	Konopáč
	10.		Hipo-tourist	ranch	LL	Kovářov
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      Dotek 
          minulosti
Region prošel dlouhým a postupným vývojem a je velmi bohatý na unikátní archeologické nálezy. 

První lidé se v krajině objevili v mladším paleolitu, o čemž svědčí nálezy zvířecích kostí. První 
osady vznikaly již v pozdní době kamenné. Ve 2.-3. století př.n.l. se zde objevili Keltové a vybu-
dovali opevněné oppidum. Struktura dnešních sídel byla vytvořena ve středověku. K největšímu 
rozkvětu regionu došlo ve 13. a 14. století, v období gotiky. 16. století se neslo ve znamení rozvoje 
místních panství Gerštorfů, Pernštejnů a Auersperků. V 18. století dochází k rozvoji zemědělství a 
drobných řemesel. Součástí novější historie je i židovská kultura, jejímž centrem byl a je Heřmanův 
Městec. Na území regionu je se nachází množství významných architektonických památek, které si 
zaslouží vaši pozornost.

Běstvina (16)
Kaple sv. Jana Nepomuckého a kostel sv. Jana Křtitele. Památky postaveny a přestavěny 
podle plánů J. Santiniho. 
Heřmanův Městec
Pozdně barokní kostel sv. Bartoloměje, zámek a anglický park z r.1784.  
Židovský hřbitov, synagoga z r. 1760, Gallery Cyrany se stálou expozicí východočeských 
umělců 20. století a Městská galerie v Židovském dvojdomku.
Kostelec u Heřmanova Městce (18)
Gotický kostel sv. Petra a Pavla z konce 14. stol., v interiéru cenné středověké nástěnné 
malby loupeživých Heřmanů. 
Lukavice
Patník se znakem horníků před budovou zámku a naučná tabule připomínají těžbu pyritu v 1. polo-
vině 19. stol. z hloubky 210 m

v deseti důlních patrech a nejstarší chemickou 
továrnu v Čechách. 
Morašice
Kostel svatého Víta - původně gotický kostel, 
průběžně upravovaný a kolem 1847 opět 
regotizovaný
Mikulovice
Barokní kostel sv. Václava z r. 1769. 
Nasavrky (13)
Zámek - krásné pískovcové portály a vstupní 
hala s původní renesanční klenbou. Barokní 
kostel svatého Jiljí.  
Přelouč (17)
Novorenesanční budova záložny a školy na ná-
městí. Kostel sv. Jakuba, raně barokní poutní kostel 
Navštívení Panny Marie, KP vodní elektrárna.
Ronov nad Doubravou

Kostel sv. Vavřince, novogotická radnice, domy na náměstí s barokními a 
empírovými štíty. Rodiště slavného malíře krajináře Antonína Chittussiho. 
Seč (14)
Kostel sv. Vavřince, zámek - vstupní portál z r.1610. Údolní přehrada Seč 
vybudována r. 1934, zříceniny středověkých hradů Vildštejna a Oheb. 
Stolany
Kostel  Sv. Mikuláše Biskupa - obklopen  středověkým hřbitovem. Nejstarší 
částí kostela je hlavní lodď.  Presbytář  pochází  ze  14. století. Západní,  
pozdně  gotická věž patří k ojedinělým typům věží.
Svinčany
Kostel sv. Vavřince je pozdně barokní z let 1764-68, v jeho zdech se docho-
valy náhrobky rodinných příslušníků rodu Gerštorfů. Zvoní na něm zvon ulitý 
r. 1591. 
Svojšice (11)
Zříceniny mohutné středověké tvrze.  Jedná se o jedinou památku svého 
druhu v širokém okolí. 
Třebosice (12)
Gotický kostel Povýšení sv. Kříže z r. 1270. V interiéru se zachovaly gotické 
malby. U kostela  dřevěná zvonice, zvon z r.1464, raně barokní fara.  
Třemošnice - Lichnice (15)
Středověký hrad z r.1250 postaven Smilem ze Žitavy. Prohlídka v letních 
měsících s průvodcem nebo i samostatně. 
Vodní nádrž Pařížov 
Postavena r. 1908 na řece Doubravě. Kulturní památkou je hráz v gotizu-
jícím slohu. 
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The region has undergone a long and gradual development of settle-
ment and abounds in unique archaeological findings. Some of the 

oldest animal bones indicating human presence in the area come from the 
Early Paleolith; remnants of human settlements have been dated to Late 
Old Stone Age. During the 2nd and 3rd centuries BC, the Celts appeared 
around and with them their hill-forts. In the 6th century, after several 
centuries of migrations, the first Slavic settlements were raised. 
The structure of today’s settlements was already formed in the Middle 
Ages. The region witnessed its greatest development throughout the gothic 
13th and 14th centuries, while the 16th century saw the rise 
of the demesnes of the Gerštof, Pernštejn and Auerspek houses. 
A substantial growth of crafts and agriculture took place in the 18th century. 
Later history is also connected to Jewish culture, the centre of which has 
remained till this day in Heřmanův Městec. 
The whole region offers many significant architectural sights which you 
certainly should not miss.

Běstvina (16)
Chapel of St. John Nepomuk and Church of St. John the Baptist.	Build-
ing	and	reconstruction	plans	made	by	J.	Santini.	
Heřmanův Městec
Late	baroque	Church of St. Bartholomew, country house and land-
scape park	from	1784.	Jewish Cemetery and Synagogue	from	1760,	
Gallery Cyrany	with	permanent	exhibition	
of	20th	century	artists	of	Eastern	Bohemia	
and	Municipal	gallery	at	a	Jewish	semi-
detached	house.
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Traces of the past
Kostelec u Heřmanova Městce (18)
Gothic Church of St. Peter and Paul,	dating	from	the	end	of	the	14th	cen-
tury.	Interior	decorated	by	precious	wall	paintings	of	the	pillaging	Heřmans.		
Lukavice
Milestone with symbol of miners	standing	in	front	of	chateau	and	educa-
tional	board	remaining	mining	of	iron	pyrite	in	the	first	half	of	19th	century	
from	210	metres	from	ten	levels	down	and	the	oldest	chemical	factory	in	the	
Czech	Republic.	
Morašice
Church of St. Vitus	–	originally	gothic	church,	continuously	rebuilt	and	
around	the	year	1847	newly	remade	to	gothic	style
Mikulovice
Baroque Church of St. Wenceslas	dating	back	to	1769.		
Nasavrky (13)
Chateau	–	beautiful	sandstone	portals	and	entrance	hall	with	original	Renais-
sance	vault.	Baroque	church	of	St.	Jiljí
Přelouč (17)
Neo-renaissance building of the savings bank and school	on	the	town	
square.	Church of St. Jacob,	early	baroque	pilgrimage	Church of the Visita-
tion of the Blessed Virgin Mary, KP water power plant.	
Ronov nad Doubravou
St. Bartholomew’s Church, Neo-gothic Town Hall,	town	square	houses	with	

baroque	and	empire	style	gables.	It	is	also	the	birthplace	of	
the	well-known	landscape	painter	Antonín	Chittussi.	
Seč (14)
St. Lawrence’s Church, Chateau	with	entrance	portal	
dating	from	1610.	The	dam	in	the	valley	was	constructed	in	
1934;	overlooking	the	reservoir	are	the	ruins of the medi-
eval castles Vildštejn and Oheb.	
Stolany
Church of St. Nicolas bishop	–	surrounded	by	medieval	
cemetery.	The	oldest	part	of	the	church	is	nave.	Prebys-
tery	originates	in	14th	century.	Western,	late	Gothic	tower	
belongs	to	isolated	type	of	towers.

Svinčany
The late baroque St. Lawrence’s Church	was	built	between	1764	and	
1768,	set	in	the	walls	are	gravestones	of	the	members	of	the	Gerštorf	family.	
The	church	bell	was	cast	in	1591.		
Svojšice (11)
Ruins of a magnificent medieval fortress,	the	only	monument	of	its	kind	in	
the	area.	
Třebosice (12)
Gothic Church of Raising of the Holy Cross,	dating	from	1270,	with	
preserved	gothic	paintings	inside.	Adjacent	is	a	wooden	belfry	with	bell	from	
1464,	and	an	early	baroque	rectory.	
Třemošnice - Lichnice (15)
Medieval castle,	built	in	1250	by	Smil	of	Žitava,	offering	both	guided	and	
unguided	tours	during	summer	months.
Reservoir Pařížov 
Built	in	1908	on	the	river	Doubrava,	its	dam in gothic style is a historical 
monument.
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Do dnešních časů si zdejší krajina na mnoha místech zachovala původní 
ráz. V roce 1991 byla na části regionu vyhlášena Chráněná krajinná 

oblast Železné hory o rozloze 284 km2. K nejkrásnějším a nejcennějším 
místům Železných hor patří národní přírodní rezervace Lichnice-
Kaňkovy hory (26). Zvláště atraktivní jsou rokle Hedvikovská a Lovětínská, 
s převýšením kolem 200 m. Řeka Chrudimka vyhloubila v tvrdých horn-
inách hluboká údolí Krkanku (22) a Peklo. Na mnoha místech najdeme 
doklady o geologické minulosti Země, v podobě hornin různého stáří  a  
nálezů zkamenělin. V přírodním parku Palác u Heřmanova Městce lze 
obdivovat výchozy hornin a staleté stromy. Na území regionu se také 
nachází 16 zvláště chráněných území  a množství Evropsky významných 
lokalit v rámci Soustavy chráněných území Natura 2000.  V roce 2012 
byl vyhlášen Národní geopark Železné hory, který seznamuje návštěvníky 
s unikátní geologickou historií krajiny.
V současné době se lidé vrací k tradičnímu stylu života,  poznávání krajiny a k ochraně přírody, o čemž svědčí vyznačené 
tématické, naučné a vlastivědné stezky, obory a pastviny s divokými i domácími zvířaty a podpora ekologické 
výchovy mládeže. Pojdďte se tedy toulat zapomenutými  divokými hvozdy, brouzdat zurčícími potoky a odpočívat 
ve stínu středověkých staveb.

Arboretum v Heřmanově Městci
Spolu s volně navazujícími lesními porosty Palác a Bažantnice je součástí přírodního parku 
Heřmanův Městec vyhlášeného v roce 1996. Celý přírodně-krajinářský park dnešní podoby  
byl vybudován v období panství Ferdinanda Bonaventury Kinského v druhé polovině 19. 
století. Z tohoto období pochází většina vzrostlých stromů. Nachází se zde 29 druhů stromů.
Doubrava – přírodní park (19)
Přírodní park o rozloze 560 ha byl vyhlášen roku 1998. Je tvořen údolím řeky Doubravy s kamenitým 
řečištěm. Součástí tohoto přírodního parku je Chittussiho údolí – balvanité řečiště se zbytky přirozeného 
okolního porostu. 
Choltická obora – přírodní rezervace  
PR Choltická obora - lesní porosty, rybníky využívané k chovu polodivokých 
kachen, vzácné lesní druhy brouků,  kolonie netopýra rezavého.
Kaštanka - přírodní památka (21)
Sad jedlých kaštanů v Nasavrkách nechal na rozloze 1,08 ha vysázet r. 1776 Jan 
Adam Auersperg. Z původní výsadby tu roste asi 10 kaštanovníků, nejmohutnější 
„Knížák“ má obvod kmene 480 cm. Nejvýše položený sad jedlých kaštanů ve 
střední Evropě.

Lípa – památný strom (24)
Tuto lípu najdete v Lipce, její stáří se odhaduje na více než 600 let.
Meandry Struhy – přírodní památka (25)
Jeden z posledních přirozených toků v Polabí. Kolem něj roste i lužní les. Částí koryta je i soutěska uměle vybu-
dovaná v 16. století. Umělé koryto Struhy - Zlatotoku bylo nákladně zahloubeno do slínového podloží Bílého 
kopce a vede po vrstevnici. Jeho šířka je 8 až 10 m a hloubka kolem 6 m. 
Mělické Labiště – přírodní památka
Jedná se o nejlépe zachované labské rameno v pardubickém okrese. 

Polom – přírodní rezervace (20)
Ukázka původního jedlobukového pralesa s výskytem vzácných 
druhů hub a živočichů u Horního Bradla je přístupná po značené 
cestě. 
Na Skalách – přírodní památka,
Nachází se v Rabštejnské Lhotě o rozloze 4,75 ha, je zde patrný 
průběh pobřeží křídového moře. Z geologického hlediska jde o 
jednu z nejpozoruhodnějších lokalit v Železných horách
Žižkův dub – památný strom (23)
Nachází se v Podhradí pod zříceninou hradu Lichnice, stáří 800 let.

Toulky 
 přírodou
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All the way up to the present, the local landscape has preserved 
much of its original character. In 1991, part of the region became 

the Protected Landscape Area Železné hory, spreading over 284 km2. 
The National Nature Reserve Lichnice-Kaňkovy belongs to one of the 
richest and most beautiful locations of the Železné hory. It contains two 
ravines of exquisite beauty – Lovětínská and Hedvikovská rokle – up to 
200m deep. The river Chrudimka has delved into the solid rocks the val-
leys of Krkanka and Peklo (Hell). Many places show the evidence of the 
Earth’s geological history, different rock formations or fossils. 
The natural park Pallace near Heřmanův Městec boasts with outcrops 
and centuries-old trees. The whole region includes also 16 particularly 
protected areas and areas of special conservation interest, which are 
part of the European network of protected areas Natura 2000. In 2012 
was formed the National Geopark Železné hory, where visitors can 
learn about the unique geological history of the region. 
Nowadays, people are turning back to the old traditional life-style, 
re-uniting with the landscape and focus on environmental protection, 
as is apparent from the numerous thematic, educational or geographical 
paths, number of game reserves and pastures with both wild and domes-
tic animals, and increase in eco-education of the youth. 
Let us take you through the forlorn backwoods and along bubbling 
streams or invite you for a rest in the shade of the medieval 
monuments. 

Arboretum in Heřmanův Městec
The	arboretum	and	neighbouring	forests	
named	Pallace	and	Bažantice		are	a	part	
of	the	natural	park	in	Heřmanův	Městec,	
declared		in	1996.		The	whole	present	
form	of	the	naturally-landscaped	park	was	
established	during	the	reign	of	Ferdinand	
Bonaventura	Kinsky	in	the	second	half	of	
the	19th	century.	Most	of	the	trees	date	
from	that	time.	There	are	about	29	species	
of	trees.

The natural park Doubrava (19)
Declared	Natural	park	in	1998,	it	
covers	the	area	of	1380	acres	and	
is	formed	by	the	valley	of	the	stone	
riverbed	of	the	river	Doubrava.	Part	
of	the	natural	park	is	the	Chittussi’s	
valley,	a	stony	riverbed	of	the	river	
Doubravka	with	remains	of	the	
original	surrounding	vegetation.		
Nature Reserve Choltická obora
The	Nature	Reserve	Choltická	
obora		consists	of	woodlands	and	
ponds,	which	are	breeding	areas	
for	half-wild	ducks,	rare	species	
of	forest	beetles	and	colonies	of	
noctules.	
Kaštanka (21) 
– a natural monument 
The	local	chestnut	orchard	in	Na-
savrky	was	planted	in	1776	under	
the	order	of	Jan	Adam	Auesperg,	

and	still	contains	24	sweet	chestnut	trees	of	the	original	plantation,	whole	
orchard	has	1,08	ha.	The	circumference	of	the	widest	one,	„Knížák“,	is	480	
cm;	and	no	sweet	chestnut	orchard	in	
central	Europe	lies	at	higher	altitude	
than	this	one	in	Nasavrky.	
Linden (24) – a tree monument 
This	ancient	linden	tree	is	to	be	found	
in	Lipka,	its	age	estimated	at	over	600	
years.	
Meandres of Struha (25)	– a natu-
ral monument 
One	of	the	last	natural	watercourses	
in	Polabí,	surrounded	by	riverine	for-
est	and,	in	one	part,	a	16th	century	
man-made	mountain	pass.	The	man-made	riverbed	of	Struha	–	Zlatotok	was	
dimpled	into	the	marlaceous	stratum	of	the	Bílý	kopec,	and	runs	along	the	
contour.	This	interesting	piece	of	work	is	8-10m	wide	and	around	6m	deep.		
Mělické Labiště – a natural monument
The	best	preserved	billabong	of	the	river	Labe	in	the	whole	Pardubice	
Region.		
Polom (20) – natural preserved area
Presentation	of	original	fir-beech	old	growth	forest	where	occure	rare	types	
of	mushrooms	and	animals	it	is	possible	to	enter	near	Horní	Bradlo	by	
market	pathway.
Na Skalách – natural monument
I	tis	located	in	Rabštejsnká	Lhoty	and	it	has	area	about	4,75	ha,	coast	of	
chalk	sea	is	visible.	From	geological	point	of	view	it	is	one	of	the	most	inter-
esting	places	in	Železné	hory.	
Žižka’s Oak (23) – a tree monument 
Standing	in	Podhradí	below	the	ruins	of	Lichnice,	it	is	over	800	years	old.		

Wandering through 
the countryside
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Okolní příroda, ráz krajiny a životní podmínky formovaly i vývoj 
kulturní společnosti. Některé akce, jako jsou tradiční masopusty, 

stavění májů, posvícení a poutě přetrvávají více méně v nezměněné 
podobě do dnešní doby. Některé tradice však byly pozapomenuty. 
V současné době ve spolupráci se subjekty regionu dochází  k je-
jich obnově v modernějším pojetí. Jedná se především o Tradice 
Železnohorského regionu, Svatováclavské kejklování na Mladotickém 
mlýně, Babí léto na Konopáči a dalších. Tyto akce nejen představují 
tradiční řemesla a tradiční výrobní postupy, ke kterým se vrací dnešní 
mladí lidé, ale dávají i možnost představení novodobých řemeslných 
výrobků, které vznikají v současné době. 
Na území regionu se pořádá množství významných pravidelných akcí 
s dlouholetou historií. Od koncertní přehlídky chrámových sborů a 
klanění Tří králů v Cholticích, přes Nasavrckou paletu – letní výstavu 
výtvarných děl, Nasavrcké hudební léto a udílení cen Františka Fili-
povského za dabing v Přelouči až po významné sportovní akce všeho 
druhu. 

Aktuální kulturní kalendář akcí celého regionu dostanete spolu s 
podrobnými informacemi v našich infocentrech v regionu. Přijměte 
naše pozvání na některé z nich. 

únor
Míčov, Žlebské Chvalovice, Veselí (27) – Tradiční masopust s maškarním 
průvodem
Třemošnice-Lichnice – Zimní táboření na Lichnici
březen
Pařížov – Vítání jara
duben
Dny Železhohorského regionu – 4–denní akce pro veřejnost (28)
Včelařské vzdělávací centrum Nasavrky – Výstava Jarní inspirace 
Odemykání Doubravy
květen
Třemošnice – Prvomájový průvod
Nasavrky – Velká cena Nasavrk v silničním běhu a MTB (29)
Heřmanův Městec – Setkání pěveckých sborů
Heřmanův Městec – Poupata – celostátní soutěž tanečních dětských skupin
Ronov nad Doubravou – mistrovství republiky mažoretek (30)

Kultura a tradice 
                      v regionu

červen 
Areál rozhledny Barborka – Tradice Železnohorského regionu (31)
Choltice – Koncertní přehlídka chrámových sborů
Heřmanův Městec – Hudební léto v Kostele sv. Bartoloměje 
(červen až srpen) 
červenec
Lichnice – rytířská klání, jarmarky
Lichnice – Folk na Lichnici – folkový festival
Třemošnice – Čwafták – Multižánrový hudební festival 
Nasavrky – Nasavrcká paleta
Přelouč – Žákovský turnaj v kopané vrcholových družstev  
srpen 
Nasavrky – Lughnasad – svátek keltské kultury (32) 
Svinčany – fotbalový turnaj seniorů v malé kopané 
Nasavrky – Nasavrcké hudební léto
Heřmanův Městec – Bartolomějská poutď
Mladotice – Svatováclavské kejklování
Babiččin dvoreček, Licibořice – Dožínky pro děti 
září 
Choltice – Choltický zlatďák – turistický a cykloturistický závod
Konopáč – Babí léto na Železných horách – výstava produktů a 
přehlídka řemesel
Morašice – tradiční soutěž v požárním sportu
Přelouč – Cena Františka Filipovského, udílení cen za dabing 
Svinčany – Výstava chovatelů a pěstitelů 
Hry bez hranic
Svinčany– hasičský Memoriál Zdeňka Kubínka
říjen
Třemošnice – Motokrosové závody
Nasavrky – Samhain – oslava nového keltského roku a “heloween” 
Babiččin dvoreček, Licibořice – Plody podzimu 
listopad
Heřmanův Městec – Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu 
(Vánoční stromy se rozsvěcí i v Seči, Třemošnici a mnoho 
dalších obcích regionu) 
Babiččin dvoreček, Licibořice – Rojení světlušek 
prosinec 
Choltice – klanění Tří králů (33)
Farma Slunečný Dvůr – Mikulášský víkend na koních
Vánoční přechod Železných hor – Expedice Krkaňka
celoroční akce 
Svojšice – Areál kultury – hudební produkce veškerého 
žánrového zaměření 
Svinčany – sezónní provoz Areálu rozhledny Barborka duben 
– říjen
Heřmanův Městec – Gallery Cyrany – celoroční stálá výstava 
výtvarných děl
Heřmanův Městec – Židovský dvojdomek – celoroční výstavy
Nasavrky – zámecká galerie – celoroční výstavy 
Nasavrky – celoroční stálá expozice keltské kultury
Přelouč – galerie
Berlova vápenka a muzeum vápenictví a geologie ŽH
Podhradí – Galerie Josefa Cipryána – expozice plastik 
vyřezaných motorovou pilou
Třemošnice – Městská galerie
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The	surrounding	nature,	landscape	and	living	conditions	have	always	
influenced	development	of	the	society	and	its	culture.	Some	events,	

such	as	the	traditional	Shrovetide,	Maypole	celebrations,	feasts	and	fairs	
have	survived	without	much	change	till	today.	There	are,	however,	other	
traditions,	which	seemed	to	have	been	forgotten.	With	cooperation	of	
various	subjects	of	the	region,	some	of	them	are	currently	being	revived	
in	various	modern	adaptations,	e.	g.	the	Tradition	of	the	Železnohorský	
region,	Saint	Wenceslas´	theatre	festivities	at	the	Mladotice	Mill	or	Indian	
summer	at	Konopáč.	These	events	not	only	introduce	the	traditional	
arts	and	crafts,	favoured	by	many	young	people	today,	but	also	create	
wonderful	opportunities	for	bringing	out	modern	handicrafts,	such	as	
contemporary	pottery,	dyed	fabrics,	etc.	
For	many	years,	the	whole	region	has	been	regularly	organizing	numerous	
traditional	events,	ranging	from	Concert	Parades	of	minster	choirs	and	Worship	
of	the	Three	Kings	in	Choltice,	through	the	Nasavrky	Pallette	–	the	summer	ex-
hibition	of	fine	arts,	the	Nasavrky	Musical	Summer	or	The	František	Filopovský	
Rewards	for	Dubbing	in	Přelouč,	to	significant	sports	events	of	all	kinds.

For the up-to-date cultural events calendar of the whole region, 
as well as more detailed information about any event, ask at one of 
the local Tourist Information Centres, and feel welcome to join in!

February
Míčov,	Žlebské	Chvalovice,	Veselí	
(27)	–	Traditional	Shrovetide	with	a	
mummers	parade
Třemošnice-Lichnice	–	Winter	camp-
ing	at	Lichnice
March
Pařížov	–	Welcoming	of	spring

April
Days	of	Železnohorský	region		-	4	days	event	for	public	(28)
Nasavrky	–	Nasavrky	Nature	Wandering	
Opening	of	the	river	Doubrava	
May
Třemošnice	–	1st	May	Parade
Nasavrky	–	The	Grand	Prix	of	Nasavrky	in	street	run	and	MTB	cross	country	(29)
Heřmanův	Městec	–	Choir	meeting	
Heřmanův	Městec	–	Poupata	–	National	Children	Dance	Groups	Competition	
Ronov	nad	Doubravou	–	CR	Majorette	Championship		(30)	
June	
Barborka	look-out	grounds	–	Tradition	of	Železnohorský	region	(31)
Choltice	–	Concert	Parade	of	minster	choirs	

Heřmanův	Městec	–	Musical	
summer	in	the	Church	of	Saint	
Bartholomew	(June	till	August)	
July
Lichnice	–	knight´s	tournament
Lichnice	–	Folk	at	Lichnice	–	folk	festival
Třemošnice	–	Čeafták	–	Music	festival	of	various	genres		
Nasavrky	–	Nasavrky	Palette
Přelouč	–	Top	Team	Junior	Football	Tournament		
August 
Nasavrky	–	Lughnasad	–	Celebration	of	Celtic	culture	(32)
Svinčany	–	Senior	Small-league	Football	Tournament	
Nasavrky	–	Nasavrky	Music	Summer

Heřmanův	Městec	–	Bartholomew´s	funfair	
Mladotice	-	Mladotický	mlýn	–Saint	Wenceslas´	theatre	festivities
Babbiččin	dvoreček,	Licibořice	–	Harvest	for	children
September 
Choltice	-	Choltický	zlat́ák	–	Tourist	and	bike	race
Konopáč	–	Indian	Summer	in	Železné	hory		-	Exhibition	of	products	and	
handicrafts	
Morašice	–	Traditional	competition	at	fire	sport
Přelouč	–	František	Filipovský	Award	for	Dubbing		
Svinčany	–	Agriculturist	Exhibition	
Mladotický	mlýn	–Saint	Wenceslas´	theatre	festivities
Games	without	barriers	
Svinčany	–	Fire-fighting	Memorial	of	Zdeněk	Kubínek
October
Třemošnice	–	Motocross	race
Nasavrky	-	Samhain	–	Celebration	of	the	Celtic	New	Year	and	Halloween	
Babbiččin	dvoreček,	Licibořice	–	Fruits	of	autumn
November
Heřmanův	Městec	–	Ceremonial	lighting	of	Christmas	tree	(Christmas	
trees	is	lit	also	in	Seč,	Třemošnice	and	many	other	villages	in	the	region)	
December 
Choltice	–	Worship	of	the	Three	Kings	(33)
Sunny	Farm	–	St.	Nicolas’	Weekend	on	a	horse-back
Christmas	crossing	of	Železné	hory	–	Expedition	Krkaňka
Year-round Events 
Svojšice	–	Culture	Grounds	–	musical	concerts	of	all	genres		
Svinčany	–	The	grounds	of	look-out	tower	Barborka	(open	April	to	October)	
Heřmanův	Městec	–	Gallery	Cyrany	–	Permanent	exhibition	of	fine	arts	
Heřmanův	Městec	–	Jewish	semi-detached	house	–	year-round	exhibition		
Nasavrky	–	The	Chateau	Gallery	–	year-round	exhibitions	
Nasavrky	–	Permanent	exhibition	of	Celtic	culture
Archeopark	Nasavrky	–	permanent	exhibition	of	Celtic	culture
Přelouč	–	Gallery
Berles´	lime	works	and	museum	of	geology	in	Železné	hory
Podhradí	–	Gallery	of	Josef	Cyprián	–	Exhibition	of	chainsaw	made	sculptures
Třemošnice	–	Municipal	gallery

Culture and traditions 
in the Region
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S historickým vývojem sídel a okolní krajiny také úzce souvisí vývoj a stupeň zachování míst-
ních tradičních řemesel. Okolní lesy, lomy na kámen a cihlářská hlína daly směr místním 

řemeslům, jenž se uchovala ve velké míře dodnes. Místní výrobci zachovávají mnohdy letité 
rodinné tradice a věnují se výrobě dřevěných, kovových a keramických výrobků.  Využívají 
přírodních materiálů. Do svých výrobků zapracovávají motiv místní krajiny.
Z kvalitní místní přírody také vzniká mnoho pestrých produktů, které jsou velmi ceněny. Jedná 
se o med, ovoce, zeleninu, obiloviny, maso i mléko v různé podobě.
Od r. 2012 se můžete setkat s výrobky označenými regionální značkou, která nese symbol výra 
vyjadřujícího spojitost s CHKO Železné hory, Společností přátel Železných hor a samotným 
Železnohorským regionem. U výrobků takto označených je garantován místní původ, kvalita a 
originalita. K dostání jsou přímo u místních výrobců, na farmách, prodejnách, či v Turistickém 
informačním centru Heřmanův Městec, kde se nachází stálá prodejní výstava těchto výrobků 
a i v dalších informačních centrech regionu jsou výrobky k dostání. Místa prodeje regionálních 
výrobků jsou označena viditelným logem a jsou uvedena v mapových podkladech.
Západním okrajem Železných hor vás provede Gurmánská stezka, na které místní producenti 
spojili své síly a nápady a dali vzniknout zajímavé pomyslné cestě za dobrým jídlem a pitím 
po Železných horách. Ochutnejte a vyzkoušejte pestrost regionálních výrobků - stojí za vaši 
pozornost.

ŽELEZNÉ HORY 
regional product®

The historical development of settlements and the landscape go hand in hand with the devel-
opment and preservation of local crafts. Surrounding forests, stone quarries and brick clay all 
helped shape the local crafts, which have been largely preserved till today. Local producers 
often continue in the age-old family traditions and devote their lives to production of wooden, 
metal and ceramic products.
Made of natural materials, their products are inspired by motives of the local landscape. 
The pure local nature also gives many highly-valued foods, such as honey, fruits, vegetables, 
meat and milk in various forms.
Since 2012, you can find products marked by a regional brand with the symbol of an eagle 
owl, expressing the relationship between Protected Landscape Area of Železné hory, Friendsď 
society of Železné hory and with Železnohorský region itself.  The productďs label guarantees 
local origin, quality and originality.
You can easily buy those products at farms, grocery shops or at the Tourist Information Centre 
in Heřmanův Městec, where is permanent exhibition taking place with all the products pos-
sible to buy. Places which sell these products are marked by a visible logo and they are listed 
in the map. Through western part of Železné hory you can follow the “Gourmet path”, where 
local producers joined their efforts and ideas and they created an imaginary path that will lead 
you to try delicious food and drinks of Železné hory. 
Try and taste the diversity of regional products – they are worth your attention. 

www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory 
– certifikace z území MAS Železnohorský region a MAS Chrudimsko

„ŽELEZNÉ HORY 
regionální produkt®“
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Aktivní pohyb
a relaxace

Díky zvlněné krajině a zachované přírodě je Železnohorský region jako 
stvořený pro aktivní pohyb v přírodě. Od nenáročných aktivit pro 

rodiče a děti až po programy pro skutečné sportovce a turisty v plné síle,  
od poznávání historických sídel s lidovou architekturou, přes sportovní letní 
a zimní aktivity turistů, běžkařů, cyklistů a jezdců na koních, po tématické 
toulky přírodou, po vlastivědných a naučných stezkách. Dnešní krajinu lze 
obdivovat z rozhleden v kraji i z přirozených míst dalekého rozhledu.

Přijdďte do našich infocenter v regio-
nu a spolu s námi si vytvořte vlastní 
itinerář šitý vám přímo na míru.

Aktivní rybolov (35) -  možnost rybaření v lokalitách 
Pařížov, Seč, Kraskov, Mělice, místní vody Přelouč
Areál rozhledny BARBORKA v Horních Raškovicích 
- dřevěná rozhledna, přírodní výstavní expozice, služby 
informačního místa, kryté pódium, informační systém areálu, 
místo pro posezení a odpočinek, ohniště a sociální zázemí. 
Po stopách Keltů Nasavrky – keltská kultura ožívá ve 
všech podobách, stálá výstavní expozice Po stopách Keltů 
na zámku, s modelem oppida, naučná stezka a oppidum 
v Hradišti, stavba keltské vesnice.

CENTRUM pro MNE v Seči (34) – možnost výuky skutečné Severské chůze 
– Nordic Walking se speciálními hůlkami a s instruktorem, cvičení hathajógy v 
interiéru nebo na břehu přehrady, cvičení spirální mobilizace páteře, relaxace 
po chůzi na autotrakčním lehátku.  
Centrum aktivního odpočinku ve Veselí – nový biokoridor na potoce Struha. 
Vytvořeny mokřady, tůňky a oblouky. V centru sportovní hřiště, procházkový 
okruh se zajímavými exponáty.
Keltská naučná stezka v celkové délce 9,5 km. 20 tématických zastavení. 
Naučné panely na stezce informují o keltské historii i místních přírodních 
zajímavostech. Výchozí místo Nasavrky.
Lesní naučná stezka vyznačena v okolí města Třemošnice v délce cca 3,2 km, 
je osazena 7 infopanely se zaměřením na ochranu přírody a  život v lese.
Letiště v Podhořanech – sportovní letiště, mimo jiné zajištďuje i vyhlídkové lety.
MAGMA - naučná geologická cyklostezka propojuje Hlinsko v Čechách s Chrudimí. 
8 zastavení je zaměřeno na geologii a ochranu přírody. Délka stezky je 56 km.  
Naučná stezka Město dvou moří  - Je málo míst v Čechách, kde geologická 
historie byla tak pestrá, jako v Železných horách,. Ve slabě proměněných sedi-
mentech se dochovaly důkazy o existenci dvou moří, které omývalo pevninu 
v místech, dnešního Heřmanova Městce. Těmito moři vás chceme provést 
stejnojmennou naučnou stezkou se šesti zastaveními. V atriu Turistického 
informačního centra Heřmanův Městec si můžete prohlédnout také lokalitu 
Národního geoparku Železné hory.
Naučná stezka Raškovické lomy v délce 2,2 km se šesti tématickými za-
staveními zaměřená na život kameníků, na jejich práci, výrobky z křemence. 
Výchozí místo areál rozhledny Barborka.
Naučná stezka kolem aktivního lomu - 3,5 km dlouhá, začíná před vjezdem 
do prachovického lomu u turistického rozcestníku a kopíruje červenou turi-

stickou značku vedoucí do Vápenného Podola, 
kde stezka končí u vápenné pece z roku 1873. 
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. 
Přírodní koupání – volné přírodní koupání 
v lokalitách Sečská přehrada, rybník v Nasavrkách, 
přírodní koupaliště Konopáč, Mělice...
Ranč LL v Kovářově (37)  – celoroční servis pro 
jezdce a koně. Ubytování ve stylových bunga-
lovech, stravování v restauraci i u táborového ohně, 

country večery s živou hudbou, ustájení pro koně, vyjíždďky po okolí. 
Rozhledna BOIKA je dřevěná rozhledna u Českých Lhotic, nabízí rozhled a 
posezení na cyklotrasách Železnými horami.

Rybník Peklo (36) - Volně přístupná vodní plocha - možnost přírodního 
koupání. Kempování v letní sezóně přímo na břehu rybníka.   
Sportovní areál Třemošnice – nejrozsáhlejší sportovní areál v regionu. Fot-
balová hřiště i s umělým povrchem, tenisové kurty, beach volejbal, minigolf, 
plavecký areál, fitnes centrum. 
Stezka 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 vá-
pence a jeho výrobou. 
Vlastivědná stezka Krajem Chrudimky (38) vede od pramene řeky Chru-
dimky, do Chrudimi. Stezka prochází zvláště chráněnými částmi přírody a 
spojuje přírodní, kulturní a historické  zajímavosti tohoto kraje. V délce 82 km 
se nalézá 32 tématických zastavení. 
Vlastivědná stezka Krajem Železných hor měří 22 km a vede ze Seče do 
Ronova nad Doubravou. 
20 tématických zastavení je 
umístěno v pestré krajině s 
mnoha povrchovými útvary, 
rozmanitou geologickou 
stavbou a přírodními 
společenstvy. 
Vlastivědná stezka 
Rybniční soustava 
Heřmanoměstecka v délce 
2,5 km na osmi zastaveních 
mapuje vývoj rybníkářství 
v krajině. Výchozí místo 
Autokempink Konopáč u 
Heřmanova Městce.
Z potůčku potok, z říčky řeka – trasy se zaměřují na vodní plochy v regionu, 
a to aď 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.
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Sports and active recreation
TThanks	to	the	hilly	landscape	of	the	region	and	well-preserved	

character	of	the	countryside	the	region	invites	for	many	activi-
ties	in	close	connection	with	nature.	Ranging	from	easy	activities	for	
families	with	children	to	programmes	focusing	on	professional	sports	
people	and	tourists	at	the	height	of	their	strengths.	
Activities	from	explorations	of	historical	background	with	folk	ar-
chitecture,	through	winter	and	summer	sports	activities	for	tourists,	
cross-country	skiers,	cyclists	and	horse-riders,	to	thematic	nature	
walks	leading	along	many	geographical	or	educational	paths.	Ideal	
spots	for	admiring	the	beauties	of	the	local	landscape	are	the	local	
look-out	towers	and	natural	look-out	points.				
Just	visit	one	of	our	Tourist	Information	Centres	(TIC)	and	we	will	
help	you	to	create	the	perfect	itinerary	for	you.	

Active angling (35)	-	perfect	opportunities	are	found	in	Pařížov,	Seč,	Kraskov,	
Mělice	and	local	waters	of	Přelouč
The grounds of the look-out tower BARBORKA in Horní Raškovice	–	
a	wooden	look-out	tower,	natural	exhibition,	info	centre,	sheltered	stage,	
resting	areas,	bonfire	place	and	other	facilities.		
Traces of Celts in Nasavrky	-	Celtic	culture	in	varied	types,	permanent	exhi-
bition	Po	stopách	Keltů,	educational	movies,	model	of	a	hill-fort,	educational	
path,	hill-fort	in	Hradiště	and	construction	of	Celtic	village.
“Centre for ME” (34)	in	Seč	–	possibility	of	getting	to	know	of	Nordic	walk-
ing	–	Nordic	Walking	with	special	sticks	and	with	the	instructor,	practising	of	
indoor	hatha	yoga	or	on	the	coast	of	Seč	dam,	exercising	spriral	mobilisation	
of	spine,	relaxation	after	walking	on	inversion	table
Active Recreation Centre Veselí –	the	new	transformed	nature	surroundings	
of	the	stream	Struha	with	fens,	pools	and	bends.		The	centre	of	the	village	
offers	playing	fields	and	courts	for	different	sports,	and	a	hiking	circuit	with	
interesting	exhibits.	
Celtic Educational Path	–	9.5km	long	path	with	twelve	thematic	stops,	
the	information	boards	introduce	Celtic	history	of	each	particular	spot,	
as	well	as	points	of	natural	interest.	It	starts	in	Nasavrky.	
Forest Educational Path	marked	around	the	town	of	Třemošnice	–	it	is	
3.2km	long	and	contains	seven	information	boards	focusing	on	environmen-
tal	protection	and	forest	wildlife.	
Podhořany Airport	–	sport	airport,	offering	also	sightseeing	flights.
MAGMA	–	Educational	Geological	Cycling	path	connecting	Hlinsko	v	
Čechách	to	Chrudim.	It	is	56km	long	and	its	eight	stops	focus	on	geology	
and	environmental	protection.	
Educational Path The City of Two Seas	–	There	are	not	many	places	in	the	
Czech	Republic	where	the	geological	history	is	as	diverse	as	in	Železné	hory.	
The	virtually	unchanged	sediments	have	preserved	evidence	of	the	existence	
of	two	seas	washing	the	mainland	in	places	where	Heřmanův	Městec	is	located	
nowadays.	Learn	more	about	these	two	seas	by	taking	our	educational	path	
with	six	stops.You	can	also	visit	the	atrium	of	the	Tourist	Information	Centre	
in	Heřmanův	Městec	to	the	locality	of	National	Geopark	of	Železné	hory.
Educational Path Raškovice Stonepits	–	2.2km	long	with	six	thematic	stops,	
focusing	on	the	life	of	stonemasons,	on	their	work	and	on	processing	
quartzite.	Starting	point	is	on	the	grounds	of	the	look-out	tower	Barborka.		

Educational Path Around Active Quarry	
–	3,5	km	long,	starting	in	front	of	entrance	
to	Quarry	of	Prachovice	at	the	touristic	sign	
and	goes	along	red	touristic	path	heading	
to	Vápenný	Podol,	where	the	path	ends	
at	the	lime	furnace	from	1873.
Educational Path Lime Works	–	was	
established	near	the	village	Polánka	to	
enforce	the	knowledge	of	lime	works	
in	Železné	hory.	The	length	of	the	path	
is	about	1	km	and	the	path	goes	through	
Protected	Landscape	Area	of	Železné	hory.
Swimming in nature	–	free	public	access	to	natural	outdoor	swimming	
is	in	the	Seč	reservoir,	the	pond	in	Nasavrky,	the	natural	outdoor	swimming	
pools	in	Konopáč,	Mělice,	and	other	localities.
Ranch LL in Kovářov (37)	–	year-round	services	for	horses	and	horse-riders.	
Accommodation	in	theme	bungalows,	food	served	in	the	restaurant	or	by	
a	fire	pit,	evenings	with	live	country	music,	stables	for	horses,	horse-rides	
in	the	surroundings.	
The look-out tower BOIKA	-	a	wooden	look-out	tower	near	České	Lhotice	
offers	an	excellent	view	as	well	as	an	ideal	resting	spot	for	cyclists	touring	
the	Iron	Mountains.		
The pond Peklo	(36)	–	with	free	access	to	public,	it	is	an	ideal	spot	for	out-
door	swimming.	During	summer	months,	camping	is	possible	on	its	bank.	
The Sports Complex Třemošnice	–	the	largest	sports	complex	in	the	region.	
It	offers	football	fields	with/without	artificial	surface,	tennis	courts,	beach	vol-
leyball,	minigolf,	swimming	pools	and	a	gym.
Path of Lime works	–	the	area	of	Železnohorský	region	is	closely	related	
to	lime	works	and	the	limestone	mining	itself.	This	path	goes	through	places	
related	to	lime	works	and	show	tourists	its	mining.	
The Geographical Path along the river Chrudimka, „Krajem Chrudimky” 
(38),	starting	from	the	spring	of	the	river	Chrudimka	-	leading	through	the	
canyon	shaped	valley	of	the	river,	starts	near	its	spring.	It	runs	from	Trhová	
Kamenice	to	Chrudim	through	many	protected	natural	localities,	connecting	
regional	natural,	cultural	and	historical	points	of	interest.	On	its	82km,	there	
are	32	thematic	stops.		
The Geographical Path through the Iron Mountains, “Krajem Železných 
hor”,	is	22km	long	and	runs	from	Seč	to	Ronov	nad	Doubravou.	Its	20	
thematic	stops	are	located	in	picturesque	and	varied	landscape,	with	many	
overground	geological	features,	interesting	structures	and	numerous	natural	
associations.		
The Geographical Path around the ponds near Heřmanův Městec, 
“Rybniční soustava Heřmanoměstecka”-	with	its	2.5km	and	eight	stops,	
it	maps	the	development	of	pond	culture	in	the	landscape.	Its	starting	point	
is	the	Autokempink	Konopáč	u	Heřmanova	Městce.
From stream to brook, from rivulet to river	–	trails	focused	on	watercourses	
in	region,	from	big	rivers	and	dams	to	brooks	and	small	streams.	
The	project	is	divided	into	three	parts,	leading	along	famous	rivers	directed	
do	the	heart	of	the	region	and	to	
the	biggest	water	body	–	the	Seč	
Dam.	
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Železnohorský region je občanské sdružení založené v r. 2005, podporující celkový rozvoj regionu 
realizací projektů a aktivit metodou LEADER, která je založena na spolupráci veškerých subjektů ve 
venkovském regionu (obce, podnikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, regionální výrobci 
a řemeslníci, zájmová sdružení, spolky, kluby, školy, obyvatelé….). Nejdůležitějším úkolem občanského 
sdružení je navázat na přerušený dialog všech obyvatel ve venkovském prostoru a koordinovat jednotlivé 
akce subjektů tak, aby byly ve vzájemné shodě.

Hlavní aktivity:
• Realizace Strategického plánu LEADER Návrat ke kořenům – dotační podpora projektů
• Dny Železnohorského regionu – každoroční 4 denní prezentační akce v oblasti novinek v CR
• Certifikace regionálních produktů – systém odbytu místních výrobků a služeb
• Katalog Programů pro školy regionu a okolí – forma mimoškolního vzdělávání pro MŠ, ZŠ a SŠ
• Soutěže pro obyvatele a návštěvníky regionu
• Informační systém regionu - spolupráce s informačními centry regionu, DSVČ, PK, MMR, ČCCR, médii
• Měsíční podrobný kalendář akcí – spolupráce se sousedními regiony
• Podpora vzniku konzultačních středisek virtuální univerzity 3.věku E-senior
• Spolupráce s podnikateli a dalšími subjekty na formě a druhu propagace aktivit
• Podpora akcí pro veřejnost v regionu
• Vydávání propagačních materiálů – turistické noviny Doma v ŽH, zpravodaj o.s., publikace, mapy, aj.

Železnohorský region	is	a	civic	society	which	was	created	in	the	year	2005,	it	is	supporting	develop-
ment	of	the	region,	implementation	of	projects	and	activities	held	by	the	LEADER	method	which	is	based	on	
the	co-operation	of	all	segments	of	the	rural	region	(e.	i.	villages,	businesses	working	in	agriculture,	tourism	
or	services;	regional	producers,	interest	groups,	societies,	clubs,	schools,	population,	etc.)	The	most	signifi-
cant	role	of	the	civic	society	is	re-establishing	the	disturbed	dialogue	between	inhabitants	of	the	rural	areas,	
and	coordination	of	individual	projects	of	its	participants.

Main activities:
•	 Realization of Strategic LEADER Plan “Back to the Roots”	–	grant	support	for	projects
•	 Days of Železnohorský region	–	annual	4-days	presentation	of	news	in	the	Czech	Republic
•	 Certification of regional producers	–	system	of	sale	of	local	products	and	services
•	 Booklet Programs for schools within the region and surrounding	–	form	of	after-school	education	
	 for	kindergartens,	elementary	schools	and	secondary	schools
•	 Competitions for local people and visitors of the region
•	 Informational system of the region	–	cooperation	with	the	Information	centres	in	the	region,	
	 DSVC,	PK,	MMR,	CCCR	and	media
•	 Monthly calendar with activities and events	–	cooperation	with	neighbouring	regions
•	 Support of establishment of consultation centres	–	virtual	universities	for	seniors,	E-senior
•	 Cooperation with businessmen and other entities	–	form	and	kind	of	propagation	of	events	and	activities
•	 Support of events	for	public	within	the	region
•	 Releasing of information materials	–	tourist	newspapers	“At	home	at	ŽR”,	Journal,	
	 information	booklets,	maps	and	etc.
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KONTAKTY 
Centrála Železnohorského regionu 
TIC Heřmanoměstecko
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec 
Tel: 469 625 147, Mob: 725 156 016
E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
Web: www.zeleznohorsky-region.cz

CONTACTS 
Office of  Železnohorský region - 
TIC Heřmanův Městec
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec 
Ph: +420 469 625 147, Mob: +420 725 156 016
E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
Web: www.zeleznohorsky-region.czPřelouč
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“VÍTEJTE I VY” 

Železnohorský region

 
IC Nasavrky
Náměstí 1 – zámek, 
538 25 Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
E-mail: ic-nasavrky@ckmacek.cz  
Web:  www.inasavrky.cz  
 

IC Seč
Chrudimská 94,  538 07 Seč
Tel: +420 469 676 900
E-mail: info@mestosec.cz
Web: www.mestosec.cz
 

IC Přelouč
Masarykovo nám. 26, 535 01 Přelouč 
Tel:466 094 155
E-mail:kulturni.sluzby@mestoprelouc.cz  
Web: www.mestoprelouc.cz 
 

 

IC Třemošnice
1. Máje 56, 538 43 Třemošníce
Tel: +420 469 611 135
E-mail: ic@tremosnice.cz
Web: www.tremosnice.cz/ic
 

Infocentrum Děda Vševěda 
v Muzeu perníku
(detašované pracoviště ŽR na 
území partnerského Regionu pod 
Kunětickou horou)
Perníková chaloupka Ráby 38, 
533 52 Ráby
Tel.: 466 612 474
E-mail: info@pardub.cz 
Web: www.pernikova-chaloupka.cz
 

TIC a CK regionu / Tourist Information Centres

Spolupracující subjekty :
Pardubický kraj, CHKO Železné hory, Vodní zdroje Chrudim, Univerzita Pardubice, 
Česká zemědělská univerzita Praha, Agrovenkov, o.p.s. - KIS pro rozvoj zemědělství 
a venkova, Celostátní sítď pro venkov - Pardubický kraj, Destinační společnost Východ-
ní Čechy, Spolek přátel Pardubického kraje, Institut rozvoje evropských regionů, 
Asociace regionálních značek České republiky, Asociace kempů České republiky
Partner entities:
The Pardubice Region, Protected Landscape Area of Železné hory, Water Sources of 
Chrudim, University of Pardubice, Czech Agricultural University of Prague, Agrovenkov, 
o.p.s.- for development of agriculture and countryside, National Rural Network for 
Pardubice region, Destination Association of East Bohemia, Association of Friends of Par-
dubice Region, Institute for Development of European Regions, Association of Regional 
Brands of the Czech Republic, Association of Camping Sites of the Czech Republic


