
Pod Ohebem – modrá značka (Oheb zřícenina a zpět) – Padrťský mlýn, Bojanov, Mezisvětí, Hradiště,
Peklo – zelená značka – Strádovské peklo – žlutá značka – Kapalice – modrá značka –
Výsonín, motorest Skalka
Celkem: 21,2 km (7  hod)

Pokud byste chtěli vybrat 3 nejhezčí místa v Železných horách, hrad Oheb by jistě mezi ně patřil. Nejen že se jedná o nádhernou a zříceninu středověkého
hradu, ale jeho umístění snad nemůže být lepší. Hrad se vypíná nad kolmou stěnou sečské nádrže a poskytuje návštěvníkům nádherný výhled na ostrov v 
sečské nádrži i na jižní část Železných hor. První zmínka o hradu Oheb je z roku 1405 a vznikl patrně na ochranu území patřícího vilémovskému klášteru. 
Jméno Oheb dostal podle řeky ohebky(dnes Chrudimky), která pod hradem před stavbou sečské nádrže protékala. Slovo „oheb“ dříve vyjadřovalo ostrou 
zatáčku nebo otočení se. V následujících letech byl hrad upravován a opevňován, již ale v roce 1490 byl hrad opuštěn. Dodnes se z něj zachovalo torzo 
vstupní brány, sklepů, věže a hradního paláce. Zřícenina je celkem rozlehlá a její prohlídka není nijak omezena. Ohebská skála včetně vrcholové partie je 
významnou lokalitou výskytu skořepinatých plžů a je chráněna jako přírodní rezervace.

Časový plán:
6:15 – 8:30 Boskovice – Seč
8:30 – 16:00 – turistika
17:30 – odjezd z Výsonína
Tel. ved. zájezdu:  728 860 979



Chrudimka pramení na  Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce 680 m v prameništi nad obcí  Filipov. Protéká
městy  Hlinsko,  Slatiňany,  Chrudim a  Pardubice,  kde  se  v nadmořské  výšce  216 m vlévá  do  Labe.V úseku  mezi
Křižanovickou  a Práčovskou přehradou vytvořila řeka Chrudimka v žulových horninách nasavrckého masivu hluboké
údolí, které bylo pro svoji jedinečnost postupně začleněno do dvou vyhlášených přírodních rezervací – PR Krkanka a
PR Strádovské peklo.  Krkanka je strmé skalní údolí Chrudimky se svahy porostlými přirozenými a přírodě blízkými
lesními společenstvy, kde převažují listnaté porosty bučin a pomístně dubin. Vzácnější jsou suťové lesy, reliktní bory a
podmáčené olšiny v nivě toku. V porostech žije mnoho ohrožených a chráněných druhů a v řece s kamenitým řečištěm
lze  spatřit  množství  zajímavých  vodních  organismů.  Najdeme  zde  3  metry  vysoký  vodopád  při  ústí  potoka  do
Chrudimky. Údolí  je  přístupné zejména z pravého břehu především po zelené turistické trase.V přírodní  rezervaci
Krkanka se nachází jedna z nejstarších trampských osad v ČR založená v roce 1921 s názvem T. O. Peklo.
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