
V královském věnném městě Chrudimi a jeho okolí nalezne vníma-

vý návštěvník několik významných církevních památek. Zároveň je 

oblast Železných hor, nacházející se především jižně od Chrudimi, 

vyhledávaným místem pro aktivní trávení volného času včetně cyk-

-loturistiky. Z Chrudimi (Pardubic) jezdí v letní sezóně do Železných 

hor pravidelná víkendová linka cyklobusu. V městských rekreačních 

lesích na Podhůře, pouhé čtyři kilometry od centra města, byl nedáv-

no otevřen Cyklopark Podhůra. Jeho součástí je necelé dva kilometry 

dlouhý singltrek a také pumptrek, krátký okruh terénních nerovností, 

sloužící k nácviku rovnováhy a obratnosti. 

Ovšem nejen jižním směrem stojí za to z Chrudimi vyrazit v cyklis-

tickém sedle. Církevní památky, památky s nádechem majestátnosti 

a nezaměnitelným geniem loci, lze obdivovat na východ od města.  

Výhodou „východní“ trasy je jistě také méně náročný terén, který vás 

však neochudí o nádherné výhledy do krajiny. Převládá mírně kop-

covitý terén. 

A právě touto krajinou bychom vás po církevních památkách rádi 

provedli. V mapě i textu naleznete dvě doporučené cyklotrasy. Každá 

trasa je připravená jako celodenní výlet. První, méně náročná, vede 

převážně po zpevněném povrchu silnic III. třídy s malým automobi-

lovým provozem.  Ke zdolání druhé trasy, která vás zavede i do okra-

jových partií Železných hor, budete potřebovat trochu více zdatnosti 

a ideálně horská kola. Narazíte na polní i lesní cesty s místy náročněj-

ším převýšením.

Dominantou Chrudimi, viditelnou již několik kilometrů před hra-

nicemi města, je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel umístě-

ný na Resselově náměstí bývá otevřen veřejnosti v  letní sezóně od 

června do září, navštívit ho můžete 

i v  době bohoslužeb. Na hlavním 

oltáři uvidíte „zázračný“ obraz sv. 

Salvátora. K obrazu se v minulosti 

konaly slavné poutě a procesí, pře-

devším v době morových epidemií. 

Pozůstatkem je Salvátorská pouť 

konaná přímo v historickém cent-

ru města v měsíci srpnu.  Před kos-

telem na hlavním chrudimském 

náměstí se tyčí majestátní Sloup 

Proměnění Páně. O nevšedních 

osudech sochařů, kteří se podíleli 

na jeho stavbě, pojednává Kamen-

ný příběh promítaný v kinosále 

bývalého kostela sv. Josefa, dnes 

Muzea barokních soch. Barokní 

stavba ukrývá sochy nejvyšších kvalit ve vznešeném prostředí. Za 

zmínku stojí také kostel sv. Kateřiny nacházející se přímo u cyklo-

stezky podél řeky Chrudimky.  V centru města, které je městskou pa-

mátkovou zónou, i v jeho okolí lze spatřit i další drobnější církevní pa-

mátky, celonárodně známé Muzeum loutkářských kultur nebo Re-

gionální muzeum v Chrudimi. A kde se v Chrudimi ubytovat s kolem? 

Níže přinášíme několik tipů. Některé z nich se nacházejí přímo u cyklo-

stezky podél řeky Chrudimky.

Penzion Husovka (ubytování v soukromí)

Husova 186, 537 01 Chrudim III

tel.: 775 675 385, 777 816 079

rezervace@husovka.cz, www.husovka.cz 

Penzion a PoloCafé U lávky

Radoušova 17, 537 01 Chrudim

tel.: 777 766 416

info@penzionchrudim.cz, www.penzionchrudim.cz 

Hotel a Restaurant Fortna

Fortenská 43, 537 01 Chrudim

tel.:  469 312 128

hotel@fortna.cz, www.fortna.cz

Residence ARX

V Tejnecku 535, 537 01 Chrudim

tel.: 469 660 011

info@residencearx.cz, www.residencearx.cz

SLATIŇANY (trasa začátečníci i pokročilí)

K  dominantám Slatiňan patří kostel sv. Martina pravděpodobně 

ze 13. století.  V 15. století byly Slatiňany vypáleny uherským králem 

Matyášem a poničený kostel byl 

barokně upraven.  V  zadní čás-

ti kostela upoutá vaši pozornost 

krytá chodba, která spojila pan-

skou oratoř v  kostele a západní 

boční křídlo slatiňanského zámku. 

Kostel vlastní obraz Panny Marie 

ustavičné pomoci. Právě na něj 

lid v  dobách úporného sucha či 

stálých dešťů s  důvěrou vzhlížel.  

V  bezprostřední blízkosti kostela 

uvidíte Morový sloup s  pískov-

covou sochou Spasitele a sochu 

sv. Jana Nepomuckého, jež je re-

plikou bronzové sochy umístěné 

na Karlově mostě. V  okolí kostela 

můžete navštívit celou řadu dal-

ších památek – zámek včetně vyhlídkové věže a hipologického mu-

zea, zámecký park, hřebčín, Kočičí hrádek nebo Interaktivní muzeum 

starokladrubského koně Švýcárna. Z drobnějších církevních památek 

pak uveďme ještě Boží muka s obrazem Panny Marie umístěným 

v kamenném podstavci na křemencové skalce Vrchlického návrší.  

Odtud se za jasného dne otvírá široký výhled k východnímu obzo-

ru, jehož panoramatický rámec potěší každého milovníka přírodních 

krás. Proto si snad i toto místo oblíbil Jaroslav Vrchlický, který se tu v 

období univerzitních prázdnin oddával meditaci v náruči tiché a pod-

manivé přírody.

TŘI BUBNY (trasa začátečníci)

Na nevelkém kopci nad Chrudimí 

a Slatiňany stojí gotický dvojlodní 

kostel sv. Jiří s křížovými klenba-

mi a nástěnnými malbami. Kostel 

ze 14. století je obklopen malým 

hřbitovem. Není bez zajímavosti, 

že houštiny nedaleko kostela ukrý-

vají pozůstatky hvězdicovitého 

vojenského opevnění z  rakousko-

-pruské války z roku 1778. K opev-

nění se váže i pověst vysvětlující 

název osady. Tři rakouští bubeníci se v noci připlížili k pruským pozi-

cím a bubnováním poplachu je zahnali na útěk. Bubny pak zakopali 

v místním kostele. Osada s kostelem působí v krajině jako významný 

orientační bod. 

ŽUMBERK (trasa pokročilí)

V  Žumberku se vyplatí sjet ze značené cyklotrasy a vyjet kopec do 

centra městyse. Malebné náměstíčko ukrývá zajímavé církevní pa-

mátky jako umělecky hodnotnou sochu sv. Jana Nepomuckého

nebo v jádru gotický, později pseudorománsky a pseudogoticky přesta-

věný, kostel Všech svatých se starobylou zděnou zvonicí. Cestou vedle 

kostela se dostanete ke zřícenině hradu Žumberka. V případě horkého 

letního počasí se můžete osvěžit v lomu pod náměstím. Vše naleznete 

na modré turistické značce.

 

PODSKALA (trasa pokročilí)

V  hlubokém údolí potoka Žejbro vás okouzlí malebný kostel sv. 

Jana Křtitele.  Předchůdcem kostela byla kaple postavená ve 12. 

století zbožným vladykou Vrbatou, který byl i donátorem podlažické-

ho kláštera proslulého vytvořením tajemné Ďáblovy bible.  Z tohoto 

důvodu přiřknul prostý lid stavbě neofi ciální název kostel sv. Vrbaty. 

Nad osadou s kostelem ční strmá opuková skála s obcí nesoucí výs-

tižné jméno Skála. 

U SVATÉ ANNY (trasa pokročilí)

Kaple sv. Anny leží v panenském údolí Anenského potoka (přírodní 

rezervace). Pár kroků od ní uvidíte pramen železité vody, který nikdy 

nezamrzá. K místu se váže pověst přisuzující prameni zázračné léčivé 

vlastnosti. Jako poutní místo sloužila kaple v době epidemie cholery 

v 19. století.  V tomto století vznikl v její blízkosti hostinec Svatoanen-

ské lázně. Zařízení obdobného typu se v údolí nalézá dodnes. 

CHRAST (trasa začátečníci i pokročilí)

Město Chrast si v 17. století zvolili královéhradečtí biskupové za 

letní sídlo. Chrastecký barokní zámek zdobí bývalá kaple sv. Jana 

Nepomuckého.  Kaple s původními malbami je umístěna v prosto-

rách zámku, které dnes využívá městské muzeum. Muzeum se pyšní 

sbírkou nálezů z nedalekého Podlažického kláštera včetně modelu 

Ďáblovy bible. K východnímu křídlu zámku přiléhá rozsáhlá zámecká 

zahrada, která společně s lipovou alejí spojuje zámek s kapličkou sv. 

Jana Nepomuckého. Na náměstí vás jistě zaujme barokní trojlodní 

kostel Nejsvětější Trojice. Spekuluje se o tom, že kostel dokončo-

val sám Jan Blažej Santini Aichel. Podle návrhu Santiniho byla údaj-

ně postavena další významná památka na trase – hřbitovní barokní 

kostel sv. Martina s šestiúhelníkovým půdorysem. Nedaleko odtud, 

v místní části zvané Chrašice, můžete navštívit denně přístupnou sta-

rou zámeckou vodárenskou věž. Ta byla vybudována jako součást 

vodovodu zásobujícího vodou biskupský zámek a později i kašny na 

náměstí. Dnes slouží jako vyhlídkové místo na město.

LUŽE (trasa začátečníci i pokročilí)

Široké lužské kotlině vévodí 

poutní kostel Panny Marie Po-

mocnice křesťanů. Podle návrhu 

P. I. Bayera ho v letech 1690 až 1696 

na čedičovém návrší zvaném Chlu-

mek nad Luží vybudoval italský ar-

chitekt G. B. Alliprandi. Jednolodní 

kostel doplněný ochozem s boční-

mi kaplemi je jedním z nejvýznam-

nějších mariánských poutních míst 

v Čechách. Jedná se o ojedinělou, 

stylově čistou stavbu vybudo-

vanou ve slohu raného baroka. 

Zajímavostí interiéru je okrouhlá, 

kupolí s  lucernou zaklenutá, mari-

ánská kaple. Za kostelem byla kon-

cem 17. století vystavěna jezuitská 

rezidence s  refektářem. Nedaleko 

od barokního areálu se nachází zřícenina hradu Košumberku s výhle-

dem na město Luži i široké okolí.  Mezi stavby náboženské funkce 

patří také synagogy. Synagoga v Luži s valenou klenbou byla posta-

vena uprostřed židovské čtvrti v 18. století a v nedávné době prošla 

rekonstrukcí.  

HROCHŮV TÝNEC (trasa začátečníci)

V  Hrochově Týnci stojí za pozornost několik církevních památek. 

Těm vévodí na návrší v centru obce vybudovaný, původně gotický, 

barokně přestavěný kostel sv. Martina s cennými nástěnnými fres-

kami. Pod kostelem stojí barokní fara. Dále zmiňme alespoň kapli sv. 

Anny na novém hřbitově a  hodnotné sochy sv. Anny a sv. Vojtěcha.
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POPIS DOPORUČENÝCH TRAS

KOČÍ (trasa začátečníci i pokročilí)

Nenápadná obec Kočí skrývá ve svém středu národní kulturní pa-

mátku. Gotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1397 se může pochlu-

bit samostatnou dřevěnou zvonicí z roku 1666. Ke kostelu vede krytý 

dřevěný most, který byl vybudován kvůli bažinatému terénu. Uvnitř 

této zajímavé stavby najdete nástěnné malby z 16. a 18. století, dřevě-

nou kazatelnu, kazetový malovaný strop a starý nápis, který nabádá 

sboristy na kůru, aby zanechali čtveračení, spaní a zevlování a raději 

si hleděli pobožného modlení. Na tomto místě se natáčel fi lm Temno.

1.  DEN NA KOLE PRO VYTRVALÉ  začátečníky

Chrudim–Slatiňany–Tři Bubny–Chrast–Luže–Lozice–Hrochův Týnec–

Kočí–Chrudim

trekingová nebo silniční kola – převážně zpevněný povrch, 

silnice III. třídy, cca 55 km, mírně zvlněný terén

•  Chrudim 4112, cyklostezka podél Chrudimky

•  Slatiňany 4194 až na křížení s 4181, dále 4181

•  Tři Bubny 4181 až na křížení s 4122 v Řestokách, dále 4122

•  Chrast 4121 až na křížení s 4181 u Rosic, dále 4181

•  Luže 4119 až na křížení s 4194 za Lozicemi, dále 4194 

•  Hrochův Týnec 4194 až na křížení s 4177 v Kočí, dále 4177 

•  Kočí 4177 až na křížení s 4111, dále 4111 

•  Chrudim

2. DEN NA KOLE PRO VYTRVALÉ  pokročilé

horská (MTB) nebo trekkingová kola – místy náročnější terén 

(polní a lesní cesty, stezky), stoupání a klesání v terénu 

(úpatí Železných hor) cca 58 km 

•  Chrudim 4112, cyklostezka podél Chrudimky

•  Slatiňany 4113 až na křížení s 4121, dále 4121

•  Žumberk  4121, až po křížení se zelenou turistickou značkou    

    (souběh až po rozcestí Žumberk - hájovna, dále turistická zelená 

•  Podskala, turistická zelená až po křížení s turistickou modrou 

    (rozcestí Venclovka), dále turistická modrá směr U sv. Anny a Luže

•  U sv. Anny turistická modrá značka

•  Luže  4181 až po křížení s 4121, dále 4121 

•  Chrast 4122 až na křížení s 4181, dále 4181 

•  Tři Bubny 4177

•  Kočí 4177 až na křížení s 4111, dále 4111 

•  Chrudim  

Turistické informační centrum Chrudim

Resselovo náměstí 1, 537 01 Chrudim

Tel: +420 469 657 821, mobil: 773 993 333

info@chrudim-city.cz, www.navstevnik.cz
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