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CHRUDIM
na kole

VYZKOUŠEJTE DALŠÍ TRASY V OKOLÍ KRÁ-
LOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST. BLIŽŠÍ INFOR-
MACE NALEZNETE V MATERIÁLU NA KOLE 
PO KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚSTECH  
ANEBO NA WEBU VENNAMESTA.CZ.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Na přehradu Les Království a za Krakonošem 
na Hájemství

HRADEC KRÁLOVÉ
Z historického centra do městských lesů

JAROMĚŘ
Objevte císařskou pevnost Josefov

MĚLNÍK
Putování po okolí Mělníka

NOVÝ BYDŽOV
Město českých královen a studentských merend 

POLIČKA
Za ohnivou sviní na hrad Svojanov

TRUTNOV
Na kole k největší dělostřelecké tvrzi

VYSOKÉ MÝTO
Putování do českých Versailles

po královských 
věnných městech

NA KOLE

V
EN

N
A

M
ESTA

.C
Z

Vydal: Královská věnná města, dobrovolný svazek obcí, www.vennamesta.
cz, ve spolupráci s městem Chrudim • Rok vydání: 2021 • Foto: archiv svazku 
obcí Královská věnná města • Design: Pavlína Teichmanová • Tisk a mapové 
podklady: Žaket • Změna údajů vyhrazena.

VÝŠKOVÉ PROFILY 

CYKLOPARK PODHŮRA

NA BÁRU A ZPĚT 
PŘES KOŇSKÝ SVĚT

délka: 18 km | náročnost: lehká | kola: trekingová

SLAVICKOU OBOROU 
ZA KELTY PŘÍRODOU

délka: 42 km | náročnost: střední | kola: trekingová
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Regionální muzeum v Chrudimi
– tvoří dvě budovy (novorene-
sanční a novobarokní) postavené 
podle návrhu pražského arch. 
Jana Vejrycha v  letech 1897 – 
1901. K zajímavostem patří např. 
stálá výstava Alfonse Muchy či 
expozice Mozaika z  dějin regio-
nu.

V blízkém okolí můžete navštívit 
Sečskou přehradu, největší vodní 
plochu  Pardubického kraje. Pří-
mo nad přehradou se vypínají 
dvě zříceniny hradů Vildštejn
a Oheb. Zřícenina hradu Oheb 
je přístupná po zelené a následně 
modré tur. značce. Oblast nabízí 
množství ubytovacích zařízení 
různých kategorií.

REKREAČNÍ LESY CHRUDIM – PODHŮRA

Rekreační lesy Podhůra se rozprostírají asi 
tři kilometry jižně od města Chrudim na 
okraji Národního geoparku a Chráněné 
krajinné oblasti Železné hory. Milovníci 
cyklistiky se můžou vydat jednou z tras, 
která křižuje zdejší lesy, pro adrenalinové 
jezdce je ve zdejším cykloparku připra-
ven i singltrek a pumptrek. Pro ostatní je 
k dispozici upravená síť turistických, na-
učných stezek a hipostezek, které doplňuje 
řada atrakcí i přírodních zajímavostí pro 
děti i dospělé. Zájemci si mohou vyzkoušet 
i orientační běh. Součástí areálu je také 
rozhledna Bára vysoká 25,7 metru. Díky 
své atypické a unikátní konstrukci tvaru 
trojbokého jehlanu se jedná o naprosto 
ojedinělou stavbu. Z rozhledny uvidíte 
panorama okolí i vzdálenější Pardubicko, 
Hradecko a za dobré viditelnosti Krkonoše 
či Orlické hory. V  její blízkosti naleznete 
i občerstvení a kryté ohniště.

NA BÁRU A ZPĚT PŘES KOŇSKÝ SVĚT

Chrudim; cyklotrasa 4112 → Slatiňany |4 km|; cyklotrasa 4112, 
zelená tur. zn. → Švýcárna |1,5 km|; modrá tur. zn., žlutá tur. zn. → 
rozhledna Bára |1,6 km|; žlutá tur. zn., modrá tur. zn. → Kosova Seč 
|0,5 km|, LS Podhůra k lesní studánce, od lesní studánky lesní cesta, 
žl. tur. zn. → rybník Perný |1,8 km|; cyklotrasa 4177 → Kochánovi-
ce |1,7 km|; cyklotrasa 4177 → Monaco |1,8 km|; cyklotrasa 4112 → 
Chrudim |4,6 km|

Zajímavosti na trase:
Zámek Slatiňany – Státní zámek Slatiňany vás zve na prohlídku hipo-
logického muzea, umístěného přímo v prostorách zámku, zámeckého 
parku, hřebčína v sousedství a koňských výběhů. Za pozornost jistě 
stojí také hospodářské zázemí zámku, jehož součástí je i unikátní zá-
mecká kuchyně, umývárna, kotelna nebo stoletý starý bidet. 
Kočičí hrádek – Miniatura gotického zámku potěší zejména malé ne-
posedy, kteří se na této „průlezce“ mohou pořádně vyřádit. Jen pozor, 
aby to nepřehnali. Cesta zdaleka nekončí a rozhledna Bára s lanovým 
parkem je stále ještě před nimi!
Rozhledna Bára s venkovní tělocvičnou, občerstvením a nedalekým 
cykloparkem, Kochánovické rybníky či vyhlídková věž Hláska Na 
Chlumu.

SLAVICKOU OBOROU ZA KELTY PŘÍRODOU 

Chrudim; cyklotrasa 4112 → Trpišov |9 km|; cyklotrasa 4118 → 
Výsonín |4,5 km|; modrá tur. značka, za obcí odbočka vlevo – nezna-
čená polní cesta → Radochlín |1,7 km| cyklotrasa 4121 → Nasavrky 
|6 km|; modrá, zelená, žlutá tur. značka směr → Práčov |6,4 km|;
cyklotrasa 4118 → Kochánovice |3,4 km|; cyklotrasa 4177 → rybník 
Perný |1,4 km|; žlutá tur. značka → Rabštejnská Lhota |3 km|; cyklo-
trasa 4111 → Chrudim |6,8 km|

Zajímavosti na trase:
Slatiňany – auerspergský zámek s klasickou a hipologickou expozicí, 
zámecký park, hřebčín s výběhy koní.
Švýcárna – interaktivní muzeum starokladrubského koně.
Země Keltů Nasavrky – keltský skanzen, zámek s keltskou expozicí, 
restaurace, rybník s písčitou pláží.
Slavická obora – mimo období letních prázdnin je povolen průjezd
Slav. oborou jen po veřejné cestě ze Slavic do Práčova. Prosíme o do-
držování místní klidové zóny, při troše štěstí můžete spatřit i jelena.
Rozhledna Bára – rozhledna unikátní konstrukce nedaleko na trase 
ležící Rabštějnské Lhoty, (mimo trasu, odbočka s poměrně prudkým 
stoupáním, např. po žluté tur. trase s pěknými výhledy). Jejím auto-
rem je architekt Martin Rajniš.

18 km

42 km

Ve východních Čechách nedaleko Pardubic naleznete město s historic-
kým centrem na ostrohu řeky Chrudimky obklopené starými hradba-
mi. Součástí historického centra, které má status městské památkové 
zóny, jsou i budovy tří chrudimských muzeí – regionálního s expozicí 
Alfonse Muchy, loutkářských kultur s loutkami z celého světa a barok-
ních soch s � lmovým příběhem o nelehkém životě chrudimských so-
chařů v době baroka. www.mesto3muzei.cz 

Mezi nejkrásnější chrudimské dominanty patří novogotický kostel Na-
nebevzetí Panny Marie, Mydlářovský dům, monumentální renesanční 
objekt, v němž dnes sídlí světoznámé Muzeum loutkářských kultur či 
komplex muzejních budov s jedním z nejhezčích sálů v České republice. 

Historické jádro města každoročně propůjčuje nezaměnitelnou at-
mosféru mnoha kulturním a  sportovním akcím v čele s festivalem 
Loutkářská Chrudim konaném tradičně na začátku července.

Chrudim lze také označit jako „Bránu Železných hor“. Příznivci ak-
tivního odpočinku jistě ocení městské rekreační lesy na Podhůře 
s rozhlednou, cykloparkem, jehož součástí je i 2 km dlouhý singltrek, 
a dalšími atraktivitami, nalézajícími se přímo na okraji chráněné kra-
jinné oblasti a Národního geoparku Železné hory. www.chrudimsky.
navstevnik.cz    

Kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie – novogotický vzhled zís-
kal po přestavbě v  letech 1857 
– 1879 pod vedením Františka 
Schmoranze st. Jeho chloubou 
je obraz svatého Salvátora, který 
má údajně léčitelské a zázračné 
schopnosti. V minulosti k němu 
směřovala různá procesí ze všech 
koutů Čech.

Muzeum barokních soch – pů-
vodně barokní kostel ze 17. stole-
tí. Nyní je zde umístěno Muzeum 
barokních soch. Exponáty mu-
zea, tvořené kamennými a dřevě-
nými plastikami špičkové kvality, 
reprezentativně zastupují feno-
mén východočeského sochařství 
závěru 17. a první poloviny 18. 
století. Součástí prohlídky je i str-
hující � lmový příběh zdejšího so-
chaře J. P. Čechpauera a jeho ro-
diny. Prostory kostela slouží také 
pro kulturní a společenské akce.

Muzeum loutkářských kultur – 
sídlí v  původně gotickém dvoj-
křídlém Mydlářovském domě od 
roku 1972. Původním majitelem 
byl bohatý měšťan Matěj Mydlář- 
výrobce mýdel a svíček. V součas-
nosti můžete nahlédnout např. do 
expozice Magického světa loutek, 
ve kterém nechybí ani loutky ze 
zahraničí či luminiscenční diva-
dlo a herna pro děti.

NAVŠTIVTE CHRUDIM

TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM

Resselovo nám. 1
Chrudim
tel.: +420 469 657 821, 
       +420 773 993 333
info@chrudim-city.cz
www.chrudimsky.navstevnik.cz


