
neděle 11. 5. 2014 – VÝCHODNÍ TRASA (cca 30 km + 473 výškových metrů) 

trasa Františka Kavána = malíř pobývající ve zdejší lokalitě, trasa byla otevřena KČT 20. 6. 1937 

 
„tábor“ – vlevo po ŽTZ – Trhová Kamenice (prohlídka městečka) – lomy na Kamenném vrchu (možnost 
koupání) – Petrkov 3. díl – na silnici vlevo – na cyklo 4113 vpravo – na rozcestí vpravo po silnici (cyklo 
uhýbá vlevo) – na cyklo 4183 vpravo – po ČTZ vlevo ze silnice – Srní – kolem Lomových rybníků (nebikeři 
mohou jet po silnici = cyklo 4120) – Hlinsko – „Betlém Hlinsko“ + OBĚD/CUKRÁRNA – po cyklo 1 – Kouty – 
Vítanov – Stan – po cyklo 4183 k mlýnu Milesimov a Králově pile + zpět na cyklo 1 – Milesimov – vpravo 
po ŽTZ – skanzen Veselý Kopec – vlevo po ZTZ – Dřevíkov – za vesnicí vlevo podle ukazatele na 
židovský hřbitov u Dřevíkova – cestou kolem golfového hřiště – na po ZTZ + cyklo 1 vlevo (silnice) – 
Svobodné Hamry – po ZTZ – u rybníka Velká Kamenice vlevo po ZTZ – Trhová Kamenice – „tábor“ 

 

 

 
 
„tábor“ – vlevo po ŽTZ – Trhová Kamenice (prohlídka městečka) 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1439, uvádí se však i darovací listina z roku 1242. Údajným 
zakladatelem obce měli být představení kláštera ve Vilémově. 
Obec, vzhledem ke své geografické poloze, měla být přirozeným centrem správním a obchodním. V 15. 
století získala od Vladislava II. status městečka s erbem (stříbrný lev na červeném poli), bylo obnoveno i 
privilegium tržní, kdy bylo povoleno 10 výročních trhů. Také byla udělena cechovní práva pro cech 
Kameníků. 
Během 16. století vznikly v obci a jejím okolí pivovary, hamry, mlýny a pily. 
Během třicetileté války byla obec silně poškozena průchodem vojsk švédského vůdce Torstenssona, z 
tehdejších 40 hospodářství zůstalo 22 opuštěných. 
Za vlády Marie Terezie bylo (v roce 1762) městu potvrzeno právo uskutečnit výsadních trhů. 
V polovině 19. století město postihly požáry, při prvním větším požáru v roce 1833 vyhořela továrna na 
hračky a o rok později vyhořela téměř celá obec. 
29. října1853 byla obec povýšena na město a o šest let později došlo ke stavbě silnice do Hlinska v Č. 
Na konci druhé světové války 8. května1945 ustupující německé jednotky zabili v této vesnici a jejím okolí 13 
civilistů včetně místního kněze, který byl před smrtí mučen. Tento zločin nebyl nikdy stíhán. 
10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. 
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Kostel sv. Filipa a Jakuba, kříž z polomského hřbitova = kostel je na zdejší chudé poměry stavbou velmi 
honosnou a krásnou. V letech 1737 až 1747 byl přestaven v barokním slohu. Při návštěvě kostela stojí za 
povšimnutí obraz nad oltářem - pochází z roku 1852 a je na něm vyobrazeno městečko té doby. Nachází se 
zde také nejstarší dochovaná památka celého okolí – náhrobní kámen majitele tvrze. Náhrobek je 
z růžového mramoru. 

Budova muzea = původně zde stála „Rybniční tvrz pod Zeleným Táborem“. V roce 1712 tvrz přestavěli 
v barokním slohu na faru. Nyní se tu nachází muzeum Trhové Kamenice, obřadní místnost a výstavní sál. 
Ve strašidelném sklepení jsou k vidění místní strašidla. 

Pamětní deska = pietní místo obětí trestné výpravy německé armády z 8. května 1945 na budově čp. 6 za 
kostelem, kde dříve stávala dřevěná fara. Na tomto místě byli popraveni čtyři rukojmí z Rohozné. Na zdi 
najdete pod sklem stopy po střelbě. 

Památník obětem fašismu s bustou T. G. Masaryka = pomník stojící před základní školou je věnován 
obětem 1. a 2. světové války. 

Památník obětem holokaustu = tento památník se nachází v horní části Raisova náměstí, vedle stávajícího 
památníku obětem 1. a 2. světové války. 

Stará radnice = původně nízká stavba v barokním stylu sloužila pro potřeby radních. Nacházela se zde 
i šatlava. Na pilířích ve štítě jsou umístěny busty M. Tyrše a J. Fügnera (zakladatelů Sokola) a na „zrcadlech“ 
sloupků plastiky mistra Jana Husa a Jana Žižky. Nyní slouží jako restaurace Na radnici. 

Kašna = kamenná kašna na náměstí pochází z roku 1850. Používala se jako zásobárna vody na vaření a 
praní i jako napajedlo pro dobytek. Autora sochy sv. Jana Nepomuckého, patrona země České, která zdobí 
tuto kašnu, se nepodařilo zjistit. 

Památník K. V. Raise = památník byl, na popud místní mládeže, slavnostně odhalen roku 1928. Je zde 
psáno „Miláček čtenářstva a básník drsné krásy našich hor Karel Václav Rais. Od r. 1877 do r. 1882 učil 
naše děti milovati vlast a pravdu a vedl lid k osvětě“. 

Šebkova hrobka (na místním hřbitově) = chudý kraj má chudý hřbitov, a přece se honosí takovou památkou. 
Jde o první unikátní dílo českého architekta a mecenáše Josefa Hlávky. F. Šebek byl vídeňský stavitel a 
poslanec Království českého. V roce 1857 si nechal zhotovit ve Vídni podle návrhu Josefa Hlávky pomník 
pro zemřelou choť. Hrobka byla roku 1897 převezena na hřbitov v Trhové Kamenici. V roce 1998 byla 
prohlášena za kulturní památku. 

Chalupy = ze zdejších roubených chalup z konce 18. a zač. 19. stol., s kuželovitým kabřincem uzavřeným 
malovanou záklopou a s bohatěskládanými lomenicemi, zachované čp. 24 (za mostem při červené značce 
na Hlinsko), čp. 67 (v ohybu silnice na Hlinsko), venkovská usedlost čp. 73 a další obdobná stavení. 
Porůznu jsou i další roubené chalupy běžného horáckého typu. 

Vodní mlýn čp. 11 = vedle mlýna je tzv. rybník Loch nebo také Mlýnský rybník, který vznikl po těžbě kvalitní 
bažinné železné rudy. Pod rybníkem roste ďáblík bahenní. Tato rostlina s bílým květenstvím je jedovatá. 
Patří mezi ohrožené rostliny, a proto je chráněná. 
 
lomy na Kamenném vrchu (možnost koupání) 

Zatopené žulové lomy u Trhové Kamenice. Velmi pěkné lomy v lese. Lomy jsou čisté, s velkou viditelností do 
hloubky (až cca 16 metrů), čímž jsou v ČR ojedinělé. Nyní slouží lomy se dvěma chalupami jako výcviková 
základna potápěčského klubu, který zde pořádá každý rok různé závody včetně lovu ryb harpunou. 
 
Petrkov 3. díl 

Vesničku Petrkov tvoří několik samot roztroušených na lesních pasekách. Jejich vznik pravděpodobně 
souvisí se zvýšenou těžbou dřeva v 16. století. Katastrálně byl Petrkov rozdělen mezi tři obce. Petrkov 3. díl 
patří k Trhové Kamenici. 
 
na silnici vlevo 

Po levé ruce na kraji lesa je upolínová loučka – jde o chráněnou přírodní památkou s výskytem upolínu 
nejvyššího. Tato rostlina je slabě jedovatá. V nitru kulovitého květu  nachází drobný hmyz vhodný úkryt na 
noc a ochranu před rozmary počasí. Na louku nevstupujte! Kromě upolínu zde rostou i další ohrožené druhy 
rostlin. 
 
na cyklo 4113 vpravo – na rozcestí vpravo po silnici (cyklo uhýbá vlevo) – na cyklo 4183 vpravo – 
Petrkov 1. díl 

Petrkov 1. díl leží v katastrálním území Rváčov u Hlinska. V roce 2009 zde bylo evidováno 8 adres.  
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po ČTZ vlevo ze silnice – Srní 

Srní je vesnice, část města Hlinsko. V roce 2009 zde bylo evidováno 100 adres. 

 
kolem Lomových rybníků (nebikeři mohou jet po silnici = cyklo 4120) 

Bývalé lomy na těžbu žuly. Postupně se mění ve venkovní koupaliště a centrum potápěčů.  
 

 
 
Hlinsko – „Betlém Hlinsko“ + OBĚD/CUKRÁRNA 

V 11. století vznikla na cestě z Čech na Moravu hrnčířská osada. Odtud pochází i název dnešního města, 
který je odvozen ze slova „hlína“. První historická zmínka o Hlinsku se datuje do první poloviny 14. století. 
Od této doby patřilo Hlinsko pod panství Rychmburk, které patřilo Tasovi z Rychmburku, později 
Vartenberkům a dále např. Arnoštovi Flaškovi z Pardubic. V témže století získalo město rychtářský úřad. 
V polovině 16. století zřizuje král Ferdinand I. v Hlinsku celnici, ale v pozdějších letech o ní nejsou už žádné 
zmínky. Hlinskem procházela stará kupecká cesta, která byla zakreslena v Klaudiánově mapě z roku 1518. 
V roce 1718 kupuje rychmburské panství rod Kinských a v pol. 19. stol. se Hlinsko stalo městem nezávislým 
na vrchnosti. Roku 1850 byl v Hlinsku zřízen okres. 
S rozvojem průmyslu a řemesel souvisí stavba železnice. V roce 1871 byla stavba dokončena a zahájil se 
provoz na trase mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem. 
Během první světové války zde byl zřízen vojenský lazaret. Občanům, kteří padli za této války byl v r. 1925 
postaven pomník. Druhá světová válka proběhla podobně a po jejím konci se začalo město hospodářsky 
rozvíjet. 

Mezi největší firmy v Hlinsku patří 
- Pivovar Rychtář - založen roku 1913 pod názvem „Společenský pivovar.“ Vařila se zde piva výčepní, dále 

12% světlý ležák a 12% tmavé pivo „Hlinecký granát“. V roce 1981 byla stočena první láhev 12% 
světlého ležáku „RYCHTÁŘ.“ Od roku 1996, vlastní pivovar česká společnost IMEX Premium spol. s.r.o. 
Na podzim roku 2008 byl pivovar začleněn do ryze české pivovarnické skupiny K BREWERY. 
V současné době se zde vaří 
o Výčepní pivo Rychtář Klasik „10“ 
o Výčepní světlé pivo Rychtář Standard „11“ 
o Světlý ležák Rychtář Premium „12“ 
o Tmavý ležák Rychtář Malvaz „12“ 
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o Polotmavý ležák Rychtář Hejtman „12“ 
o Speciální světlé pivo Rychtář Special „15“ 
o Nefiltrovaný světlý ležák Rychtář Natur „12“ 

- ETA a.s. - založena v roce 1943 pod jménem ESA Janem Prošvicem. Tehdy firma vyráběla pouze 
elektrické žehličky. Po znárodnění byla firma začleněna do koncernu Elektro-Praga. Výroba se rozšířila o 
vysavače, které se staly hlavní součástí výroby. V roce 1996 se změnil název na ETA a.s. Dnes se tady 
vyrábí: 
o pro kuchyň: kávovary, fritézy, grily, kuchyňské roboty, pekárny chleba, mixéry, vařiče… 
o na úklid: vysavače 
o pro péči o tělo: žehličky na vlasy, vysoušeče vlasů, holicí strojky, kulmy, masážní strojky, zubní 

kartáčky… 
o do bytu: ohřívače, infrazářiče, ventilátory, zvlhčovače vzduchu… 

- Mlékárna Hlinsko s.r.o. - v roce 1939 začali zástupci firmy Nestlé stavět v Hlinsku mlékárnu a o čtyři roky 
později byla uvedena do provozu. Mezi první produkty výroby patřilo sušené mléko, sušené podmáslí a 
zahuštěné mléko. V roce 1949 se stal vlastníkem firmy stát a v roce 1993 byla továrna zakoupena 
soukromou společností Mlékárna Hlinsko s.r.o. Od roku 1958 jsou výrobky na trh uváděny pod tradiční 
značkou Tatra. 

- Technolen technický textil, a.s. - výroba a prodej lněných, bavlněných, systetických a filtračních tkanin, 
PVC plachtovin, požárních a průmyslových hadic, hnacích řemenů a fólií. 

 
Pamětihodnosti města: 
Hlinecký Betlém - soubor staveb leží na pravém břehu řeky 
Chrudimky. Dříve to byla městská čtvrť tvořená roubenými 
chalupami, ve kterých bydleli zejména hrnčíři a tkalci. Domky 
byly přízemní, se sedlovou střechou. Původní střešní krytina byl 
šindel ze smrkového dřeva, později se střecha pokrývala 
lepenkou. Uvnitř byla většinou jedna velká světnice, síň s 
černou kuchyní a komora. Někdy byl i součástí stavení chlívek 
nebo stodůlka. Domky byly ozdobeny nápisy na záklopových 
prknech, barvy okenních rámů a dveří byly většinou velmi 
nápadné, zářivé. V polovině 19. století bylo odkryto roubení a 
spáry mezi nimi se vymazávaly a bílily. Ke konci století se stěny 
natíraly vápenným nátěrem rozličných barev – bílou, modrou 
nebo růžovou. Také začaly přibývat zděné domky. Roku 1995 
byl Betlém vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury. 
Mnoho domků bylo zrenovováno. Návštěvníci si zde mohou 
prohlédnout, jak lidé žili, jaké měli zvyky. Konají se zde i 
pravidelné výstavy – sezónní i celoroční. 

Muzeum a galerie - v muzeu jsou expozice z historie Hlinecka. 
Lze tu najít pamětní síň rodiny Adámků, výstavu o historii 
školství, řemesel… V galerii je stálá expozice plastik Karla 
Lidického, kterou doplňuje výstava obrazů. Vystavují se zde 
malíři, kteří se v okolí narodili, nebo na Vysočině tvořili svá díla. 

Tvrz, která je považována za nejstarší budovu v Hlinsku. 

Ježdíkův dům (dům U Tvrze), který je zdoben sgrafity podle 
návrhů Mikoláše Alše. Vybudován byl v roce 1904 podle 
projektu významného českého architekta Ladislava Skřivánka. 
Sgrafita, která ho zdobí, jsou dílem ak. malíře Ladislava Nováka 
a znázorňují výjevy z české a hlinecké historie. 

Matulova vila, kterou projektoval architekt Ladislav Skřivánek 
pro Jiřího Matulu, majitele místních žulových lomů. Na okraji 
Hlinska, v blízkosti vlakového nádraží, tak v letech 1924 - 1925 
vzniklo unikátní architektonické dílo zdobené po celé ploše 
sgrafity a žulovými prvky. Vila je nyní v soukromém vlastnictví. 

Další významnou stavbou je radnice a kostel Narození Panny Marie - jde o barokní stavbu vybudovanou v 
letech 1730 - 45 stavitelem Donátem Morazzim na místě původního kostela, ze kterého zůstala zachována 
pouze věž. Největší pýchou kostela je křtitelnice z roku 1628. 
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Židovský hřbitov z roku 1904 patří k nejmenším u nás. Židovský synagoga z roku 1907 v novorománském 
stylu byla adaptována na městské muzeum. 

Významné osobnosti – v Hlinsku působil např. K. V. Rais, jako profesor na gymnáziu. Královéhradecký 
biskup Jan Vokál, sochař Karel Lidický, nebo národopisec Karel Adámek. Významnou rodačkou byla i 
herečka Valerie Kaplanová. Město je baštou malířů Vysočiny - v okolí působil František Kaván, Antonín 
Slavíček či Slávek Vařejčka. 
 
po cyklo 1 – Kouty 

Kouty je část města Hlinsko. V roce 2009 zde bylo evidováno 110 adres. 
 
Vítanov 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 452 obyvatel. 
 
Stan 

Část obce Vítanov. V roce 2009 zde bylo evidováno 51 adres. 
 
po cyklo 4183 k mlýnu Milesimov a Králově pile + zpět na cyklo 1 – Milesimov 

Malá vesnice. V roce 2009 zde bylo evidováno 23 adres. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1730. 
U vesnice na samotě v lese je Králova pila a mlýn, kulturní technická památka České republiky. 
Jde o roubený mlýn s pilou středověkého původu. Zachovány jsou všechny původní architektonické 
prvky, např. lomenice a záklopové prkno. Mlýn v sobě ukrývá zachované strojní zařízení. Pěkně 
dochovaná je i pila zajímavě umístěná po boku mlýnice. V průběhu 70. a 80. let zde proběhla rozsáhlá 
oprava a rekonstrukce včetně obnovy vodních kol. Mlýn v současné době bohužel silně chátrá. 
 

 
 
vpravo po ŽTZ – skanzen Veselý Kopec 

Veselý Kopec je malá vesnice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1654. V roce 2009 zde bylo 
evidováno 12 adres. V současnosti je toto místo známé zejména jako skanzen lidové architektury a řemesel, 
reprezentované původními dřevěnými domy, většinou pocházejícími z 18. a 19. století. Místo je tradičně 
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spojeno také se slavnostmi masopustů, dožínek, jarmarků apod. Skanzen byl otevřen v roce 1972 a od roku 
2003 je chráněn jako kulturní památka České republiky.  
Jedná se o soubor staveb z Hlinecka, Poličska, Litomyšlska. Dnešní soubor tvoří tři místa. Hlavní část 
skanzenu je na Veselém Kopci, druhou část tvoří osada Svobodné Hamry a nejnovějším souborem je čtvrť 
Betlém v Hlinsku. Na Veselém Kopci je kolem jediného dochovaného stavení čp. 4 vystavěna vesnice z 
přenesených objektů vč. mlýna, čtrnáctiboké stodoly, zděné usedlosti a mnoha dalších. 
 
vlevo po ZTZ – Dřevíkov 

Osada založena pravděpodobně v roce 1542. Ves stávala na dříve rušné cestě na Moravu. Severně od 
návsi dříve stával panský dvůr s pivovarem a chalupy poddaných obklopovaly náves. 
Na domě čp. 26 je možné nalézt nápis, který dokazuje, že tato chalupa patřila sládkovi Františku Štětinovi, 
který je ústřední postavou prvotiny K. V. Raise nazvanou "Jak hráli o králi Václavu". 
V roce 1862 postihl osadu požár, který zničil třetinu roubených chalup v severozápadní části obce. Po tomto 
požáru byly již postaveny domy zděné. Na všech je dosud možné pozorovat znaky zdejšího lidového domu 
třetí čtvrtiny 19. století. V obci lze nalézt pamětní desku spisovatele Františka Hrnčíře. 
Významnou úlohu v historii obce sehrála židovská kolonizace na počátku 18. století. V obci je dochována 
náves s tzv. židovskou uličkou, kde zůstala částečně zachována původní zděná patrová zástavba, objekt 
bývalé vinopalny a draslovny, školy a synagogy. Za vsí je dochovaný židovský hřbitov. 
 
za vesnicí vlevo podle ukazatele na židovský hřbitov u Dřevíkova 

Na začátku 18. století se v osadě usídlila židovská menšina. Roku 1783 v obci žilo 8 rodin, v letech 1793 až 
1811 již nejméně 17 či 18 rodin a v letech 1837 až 1849 dokonce 25 až 30 rodin, což už byla téměř polovina 
obyvatel celé obce. Od konce 19. stol. se však počet osob židovského vyznání snižoval a poslední židovská 
rodina se z obce odstěhovala po roce 1910. 
Po městském způsobu (tedy bez hospodářských budov) vystavěla židovská komunita ve druhé polovině 18. 
století od návsi východním směrem tzv. židovskou uličku. V ní na sebe těsně navazují dřevěné domy, které 
byly po požáru znovu vystavěny jako zděné. Zděné domky zůstaly zachovány až do dnešních dnů, z 
roubených staveb se zachovala jediná. 
Synagoga, čp 43 - byla zřejmě po polovině 18. století postavena na východním konci židovské uličky. 
Doložena je až v roce 1790. Bohoslužby se v ní konaly asi až do konce 19. století. Později byla synagoga 
přestavěna na obytný dům. 
Židovský hřbitov – asi 500 m severozápadně od návsi se na kraji lesa nachází cenný židovský hřbitov s 
náhrobky barokního a klasicistního typu. Založen byl zřejmě v polovině 18. století a po roce 1876 rozšířen. 
Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1762. Na hřbitově se pohřbívalo až do první třetiny 20. století. 
Asi do roku 1985 zde stál jeden z posledních dřevěných náhrobků v českých zemích (pocházel z období 1. 
světové války). V 70. letech 20. století byl hřbitov restaurován a v bývalé márnici byly upevněny fragmenty 
poškozených barokních náhrobních kamenů. 

 
cestou kolem golfového hřiště – na po 
ZTZ + cyklo 1 vlevo (silnice) – 
Svobodné Hamry 

Malá vesnice, v roce 2009 zde bylo 
evidováno 48 adres. První písemná 
zmínka o obci pochází z roku 1654. 
Svobodné Hamry s původním názvem 
Hamr nad Kamenicí jsou historická 
osada se zaniklou železářskou výrobou 
využívající od konce středověku v 
Železných horách těženou rudu. 
Svobodné Hamry tvořil původně 
středověký hamr, roubená hospoda a 
barokní zámeček, přestavěný 
neorenesančně. V současné době se 
zde nachází 9 jamkové golfové hřiště. 
V obci je památník malíře Františka 
Kavána. 
Vodní kovací hamr = kulturní a technická 
památka. Jde o stavbu kovacího hamru 
na vodní pohon s jedním dochovaným 
vodním kolem, který připomíná 
železářskou výrobu. V současnosti je 
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vybaven strojním zařízením z Českokrumlovska. Na hamr, využívající vodní dílo zaniklé hutě, je napojena 
mlýnice se zařízením na výrobu jáhel a krup (jahelka a krupník). Vodními koly byla poháněna rovněž olejna, 
plátenická valcha a stoupa na tříslo.  
Roubená hospoda a areál zámku – hospodou je datovaná (na záklopovém prkně) na konec 18. století. 
Zámeček byl vystavěn v barokním slohu na místě bývalé tvrze. Proslul návštěvami výrazných osobností 
vlastenecké kultury na Vysočině (František Palacký, František Rieger,…). 
 
po ZTZ – u rybníka Velká Kamenice (přírodní památka) vlevo po ZTZ – Trhová Kamenice – „tábor“ 


