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•   Turisticky zajímavými místy 
spjatými s historií jsou i kos-
tely v obcích Proseč a Perálec. 
O prosečském kostelu exis-
tují první písemné zmínky 
již z poloviny 14. století, byl 
však pravděpodobně posta-
ven mnohem dříve. V dnešní 
budově kostela je ze středo-
věku velmi dobře zachovaná 
kaple sv. Václava stojící na 
východní straně, postavená 
v raně gotickém slohu. Kos-
tel v Perálci byl postaven prav-
děpodobně kolem roku 1321 
v románském slohu.

•  Ojedinělou českou raritou a turistickou zajímavostí je systém zderaz-
ských pískovcových sklepů, v minulosti částečně obydlených.  

•  Spojit příjemné s užitečným lze také procházkou po Planetární 
stezce, kde se turisté dozví mnoho  zajímavostí o naší sluneční sou-
stavě a jejích planetách.

•  Zázemí pro odpočinek a občerstvení poskytne návštěvníkům regi-
onu řada ubytovacích a stravovacích zařízení různých kategorií, od 
turistických ubytoven a obyčejných hospod až po kvalitní ubytování 
v příjemných penzionech nebo v soukromí a stravování v příjemných 
restauracích.

Kontakt:
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

Proseč 125, 539 44  Proseč  
tel.: +420 469 319 413

mastale@mastale.cz
www.mastale.cz

Toulovcovy Maštale
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• Toulovcovy Maštale patří k nejmalebnějším koutům přírody, které lze 
u nás najít a v rámci Pardubického kraje se jedná o jednu z nejoblíbe-
nějších a nejnavštěvovanějších turistických oblastí.

• Po celá tisícíletí se do krajiny a podloží, kolem Toulovcových Maš-
talí, které tvoří pískovcové usazeniny, zařezávala ramena potoků a řek. 
Vytvořila tak, spolu s dalšími erozními vlivy, křivolaké rokle, samo-
statné skalní útvary, pilíře a skalní města (Toulovcovy Maštale a Měst-
ské Maštale). Několik geologických zlomů a rozmanitost rostlinné 
a živočišné skladby jen dotvořili ráz krajiny, která je pro svou maleb-
nost oblíbeným místem turistů a cestovatelů pro rekreaci a aktivní 
odpočinek.

• Na území mikroregionu Toulovcovy Maštale se nacházejí tři chráněná 
území. Jedná se o Přírodní rezervaci Maštale, dále Přírodní park Údolí 
Krounky a Novohradky a přírodní památky Pivnická a Střítežská rokle. 
V oblasti se nachází i celá řada chráněných rostlin a živočichů. Největší 
hodnotu území tvoří pískovcové skalní útvary tzv. Budislavské skály. 
V podstatě jde o soustavu skalnatých údolí, zaříznutých místy až do 
výše 60 m do pískovců i podložních krystalických hornin. Údolí vyhlou-
bily pramenné toky a ramena Novohradky.

• Nejznámější a turisticky nejatraktivnější území mikroregionu je 
obklopeno dalšími, méně známými, avšak neméně krásnými zákou-
tími přírody. I to bylo jedním z důvodů proč vznikl v roce 1999 nápad 
na vybudování cyklistických tras, které by přilákaly cyklisty a turisty 
a zavedly je nejen do pískovcových skal Toulovcových Maštalí, ale i do 
širší oblasti tohoto krásného a malebného regionu. Tento záměr byl 
úspěšně doveden k cíli.

•  Na své si zde přijdou jak 
pěší turisté, tak zejména 
cyklisté na horských trek-
ingových ko lech. Krás   nou 
a podmanivou kra jinou mik-
roregionu Toulovcovy Maš-
tale je provede okolo 150 km 
značených cyklo tras. Pro 
vyznavače cykli stiky pořádá 
každoročně Sdružení obcí 
Toulovcovy Maštale závody 
horských kol Author Cyklo 
Maštale aneb Za Toulovcem 
na ko le, kterých se účast-
ní stov ky závodníků.

• Mikroregion Toulovco vy 
Maštale se stal známým nejen díky cyklistice, ale v posledních letech 
se zapsal do povědomí turistů i díky dalekým rozhledům, které posky-
tují tři rozhledny, jež zde vyrostly. Jako první byla vybudována Toulov-
cova rozhledna (tel. 607 170 186) na Jarošovském kopci mezi obcemi 
Budislav a Jarošov. Rozhledna měří 15 metrů a má stylový dřevěný 

ráz. V roce 2004 byla ote-
vřena druhá rozhledna 
v místní části Proseče, Pa-
seky, která má název Terezka, 
je vysoká 25 me trů a je z ní 
nádherný rozhled do dale-
kého oko lí. V červenci 2005 
byla otevře na v po řadí již 
třetí rozhledna. Je umístěna 
v obci Hluboká a nese jméno 
Borůvka. Měří přesně 18,5 
metrů.

• Návštěvníci, kteří se chtějí 
kromě rekreace také něco  
dozvědět, mohou navštívit 
záchrannou stanici volně žijí-
cích živočichů Pasíčka, která funguje zároveň jako vzdělávací centrum 
starající se o osvětu v oblasti ekologie a ochrany přírody. 

•  Krásnou a architektonicky zajímavou stavbou je i nový kostel Boží 
lásky v Budislavi, dokončený v roce 2003.
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