
stačit, nemusí se vracet stejnou cestou, ale po modré 

turistické značce zajít na Kamennou obec a odtud si 

odskočit „na Šibenici“, kde kromě krásné vyhlídky do 

krajiny spatříte i maketu šibenice. Nestojí tu náhodou – 

v Seči se v minulosti popravovalo. Pak je jen na vás, zda 

se vrátíte zpět rovnou do Seče, nebo zda to vezmete 

přes nedaleký Žďárec, případně Počátky či Kraskov.

Velice oblíbený výlet je kolem Sečské přehrady, kte-

rý se dá absolvovat po turisticky značených cestách. 

Zajímavostí na této trase je lokalita „Na Pilce“, kde se 

pokocháte nejen krásným koutem přírody. Je to sou-

časně nejbližší místo proti proudu, kde můžete po aty-

pické lávce překonat řeku Chrudimku suchou nohou.

Krásné listopadové toulky vám přeje MAS ŽR.

Příznivce pěší či cykloturistiky zveme k aktivnímu 

odpočinku do centra Železných hor. Okolí Sečské pře-

hrady vám poskytuje velké množství značených i ne-

značených cest. Pokud si chcete na Seči užít zajímavé 

procházky, vyrazte například ze sečského náměstí 

k hrázi. Nezapomeňte za tunelem zvednout hlavu a po-

dívat se na zbytky zdí hradu Vildštejn.

Asi 300 m za hrází je značená odbočka na zříceninu 

hradu Oheb, odkud se vám naskytne krásný výhled na 

ostrůvek, dominantu údolní nádrže. Pokud se zahledíte 

na druhý břeh, povšimnete si pod borovicí odpočívadla 

na vyhlídce „Na Špici“. Na tento protilehlý břeh se do-

stanete po nově zbudované stezce, která začíná kou-

sek od hráze a kopíruje břeh. Cestou narazíte na sochu 

vodníka, draka a sumce. Komu nebude tato procházka 
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Měsíc listopad nás láká ven záplavou zlatavého 

listí. Výlety do přírody jsou také jediné, co v součas-

né době můžeme bez obav podnikat. Využijte pří-

rodu jako únik před kovidovou pandemií. V článku 

měsíce vám chceme připomenout krajinu našich 

Železných hor plnou pěších a cykloturistických ste-

zek. Pojďte se toulat Železnými horami a užívat si 

jejich klid.  www.zeleznohorsky-region.cz

Pro pěší i cyklisty


