
Soubor lidových staveb Vyso čina 
Jediné muzeum v přírodě v Pardubickém kraji. Jednotlivé 
expoziční celky se nacházejí v několika osadách obce 
Vysočina a ve městě Hlinsku. 
Veselý kopec – ukázka lidového stavitelství z oblasti 
českomoravského pomezí a Železných hor. Je vzdálen asi 
3km od Trhové Kamenice. 
Ve Svobodných Hamrech, jen zhruba 2,5 km. od Veselého 
kopce lze vidět např. vodní hamr, mlýn, starou hospodu nebo 
také barokní zámeček. 
Betlém Hlinsko - ve středu města Hlinska se nachází 
jedinečné seskupení roubených objektů, které zde vznikaly v 
průběhu několika desítek let od poloviny 18. století. 
 
www.vesely-kopec.cz 
www.vesely-kopec.eu 
 
 

Zubří  
Poutní kaplička sv. Jana Nepomuského. Prodávaly se zde odpustky. Krásný výhled (stojí na 
Zuberském kopci v nadmořské výšce 646 metrů). 

 
Zuberský kopec se nachází necelé 2 km od Trhové Kamenice. 
Nedaleko Zubří lze navštívit rozhlednu na Zuberském vrchu (615 m n.m.).Zde je ve výšce 39 m 
plošina rozhledny s překrásným výhledem na Žďárské vrchy a Železné hory (údajně i Orlické 
hory).Přístupná v otevíracích hodinách. 
 
Prales Polom  
Přírodní rezervace. K vidění je zde původní pralesní porost buků a jedlí s vzácnými druhy hub. Z Trhové 
Kamenice se lze do Polomu dostat pěšky (cca 4km). 

 
 
Kloko čovská lípa  
Klokočovská lípa je podle všeho jedním z našich nejstarších 
žijících stromů. Je pravděpodobně dokonce úplně nejstarším 
stromem České republiky. Kmen stromu měří téměř 9 metrů 
v obvodu. Strom se nachází uprostřed stejnojmenné vesnice, 
která je necelých 14km západně od Trhové Kamenice. 
 
 
 
 



Keltská stezka Nasavrky  
Stezka začíná i končí v Nasavrkách a je dlouhá cca 12 km. Provádí návštěvníky místem původního 
keltského osídlení, které vrcholí na oppidu v Hradišti u 
Nasavrk. Začíná před nasavrckým zámkem. V budově 
zámku je možné navštívit stálou expozici " Po stopách 
Keltů" . Zajímavostí pro návštěvníky je interaktivní model 
oppida, který přibližuje, jak oppidum v Hradišti vypadalo v 
době keltského osídlení. 
Do Nasavrk se lze dopravit autobusem z Trhové Kamenice 
(cca 7km) 
 
Otevírací doba: Říjen – květen   Po – Pá:8.30 – 16.00  

Červen a září      Po – So:8.30 – 16.00 
Červenec a srpen  Po – Ne:9.00 – 16.30 

 
www.boii.cz/05-naucna-stezka 
 

Slatiňany 
Ve Slatiňanech vás žlutá značka zavede k zámku Slatiňany. V zámku je Hipologické muzeum, které 
můžete navštívit. V anglickém parku, který přiléhá zámku najdeme nejen vzácné dřeviny, ale také 
chov koně Převalského. Zelená značka přes park vede až ke Kočičímu hrádku. Jedná se o miniaturu 
hradu, stojící na skalce. Sloužil ke hrám zámeckým dětem a 
dětem je přístupný i dnes. Z Kočičího hrádku lze pokračovat po 
zelené na vyhlídku na Chlumu, rybník Perný a dále po žluté k 
Čertovu hrádku, kde je rozhledna Bára a dětské hřiště. Kousek od 
Báry je lanové centrum, kde je i trasa pro děti od 3 do 10ti let.  
Do Slatiňan se lze dopravit autobusem z Trhové Kamenice (cca 
17km) 

 
www.zamek-slatinany.cz 
www.lesychrudim.cz 
 

Historické m ěsto Chrudim  
Chrudim je jedna z nejkvalitnějších a největších městských 
památkových zón ve východních Čechách. Od 14.stol je Chrudim 
věnným městem českých královen. Městská památková zóna 
byla vyhlášena v roce 1990, má zachovanou středověkou 
strukturu a staré hradby. Na území města je 98 nemovitostí 
zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek - z toho 60 
ve vlastnictví města Chrudim (např.: Wiesnerův dům, 
arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie na náměstí, 
Mydlářovský dům s Muzeem loutkářských kultur, divadlo Karla 
Pippicha, rodný dům Josefa Ressla, kostel sv. Kateřiny či 
Kotěrova vila.  
Do Chrudimi se lze dopravit autobusem z Trhové Kamenice (cca 
20km) 
 
www.chrudimsky.navstevnik.cz 
www.puppets.cz 



  

Kostel sv.Bartolom ěje v Ko čí 
Významná památka - dřevěný gotický kostel sv. Bartoloměje z r. 1397, se samostatnou dřevěnou 

zvonicí z r. 1666. Ke kostelu vede krytý dřevěný most 
zbudovaný kvůli bažinatému terénu (dnes vodní 
nádržka). V kostele naleznete nástěnné malby z 16. a 
18. stol., dřevěnou kazatelnu, kazetový malovaný strop 
a dřevěnou kruchtu (starý nápis nabádající k modlení). 
Prohlídka s výkladem je možná pouze po objednání u 
průvodkyně Ivety Mrázkové na tel. 728 143 357 
alespoň dva dny předem. 
 
www.chrudimsky.navstenik.cz 
 

  

Pietní území Ležáky – Národní kulturní pamatáka  
Pietně upravené místo slouží jako památník odboje proti nacismu. Tato bývala kamenická osada 
sloužila za druhé světové války jako úkryt parašutistické skupiny a radiostanici Libuše vyslané 
z Londýna. Po atentátu na Hendricha byla tato osada dne 24.6.1942 vypálena a domy byly srovnány 
se zemí. Dospělí byli zastřeleni, část dětí byla odvlečena do Německa. 
Ležáky se nacházejí 12 km severovýchodně od Trhové Kamenice. 

 
 
www.lezaky.cz 
 

Zámek a První české muzeum cyklistiky Nové Hrady  
Nádherný rokokový zámek v Nových Hradech z konce 18. století, který bývá pro svou architektonickou 
jedinečnost označován jako „České Versailles“. 
Opravený barokní špýchar v zámeckém areálu v Nových Hradech se proměnil v První české muzeum 
cyklistiky. Jsou zde vystaveny exponáty ze soukromé 
sbírky českého sběratele – velocipedisty, který se 
tomuto oboru věnuje již od svých patnácti let. 
Muzeum ve špýcharu návštěvníky seznamuje 
s historickým vývojem cyklistiky. 
Obec Nové hrady se nachází necelých 35 km od obce 
Trhová Kamenice. 
 
 
www.nove-hrady.cz 
 
 


