
 

První geocyklostezka v kraji povede kolem 

Chotěboře 

Chotěboř – Vůbec první geocyklostezka na Vysočině by měla protnout region 

Podoubraví kolem Chotěboře. 

 
Krajina kolem Chotěboře a podhůří Železných hor, mají cyklistům co nabídnout. Autor: M. 
Valehrachová 

Projekt má za cíl zviditelnit region a přispět k rozvoji turistického ruchu. 

„Náš region se nachází v krásném prostředí, plném přírodních zajímavostí chráněných hned 

dvakrát, a sice Chráněnou krajinnou oblastí a Geoparkem. V září na setkání se zástupci geoparku 

zazněla spousta podnětných myšlenek. Mimo jiné nás Daniel Smutek z Chrudimska informoval 

o tom, že se na území geoparku nachází jedna česká rarita – geocyklostezky. Magma, neboli 

Malebný geologický maglajz vede z Hlinska do Chrudimi a má délku šestapadesát kilometrů. 

Devětadvacetikilometrový Malý geologický okruh Mageo vede z Přelouče do Chvaletic," 

informovala o původu originální myšlenky Jaromíra Valehrachová, ředitelka obecně prospěšné 

společnosti Podhůří Železných hor. 

http://havlickobrodsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=011215-hb-02-cb-cyklotrasa1


Obě trasy jsou vedeny po geologických zajímavostech Železných hor. „A my jme si při té 

příležitosti uvědomili, že takovou geocyklostezku bychom mohli nabídnout také z chotěbořské 

strany," dodala Valehrachová. 

Hlavní téma voda 

Hlavním tématem této cyklostezky bude voda, vodní zdroje a hydrogeologie. „Naším cílem je 

návštěvníky vést krásnou krajinou po zajímavých místech a přitom maximálně využít již stávající 

infrastruktury. Naučných tabulí, odpočívadel, občerstvovacích zastávek. Co bude nutné udělat, je 

připravit kvalitní značení trasy a propagační materiály. Rádi bychom taky naši geocyklostezku 

nějakým způsobem ozvláštnili. Nápady máme, teď ještě sehnatpeníze," upřesnila Valehrachová. 

„Projekt geocyklostezky určitě přispěje ke zviditelnění Chotěbořska a pomůže oživení cestovního 

ruchu. Z tohoto pohledu je zajímavý jak pro naše občany a turisty, tak pro podnikatele" uvedl 

starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Plánovaná trasa má zhruba padesát kilometrů, vede po 

zpevněných i nezpevněných cestách, lučních a lesních stezkách, po vrcholech i skalnatým údolím. 

„Jsme rádi, že se nám podařilo získat první spolupracovníky. Oslovili jsme cyklisty 

z BobrBikeTeamu v Libici nad Doubravou. Diskutovali jsme s nimi navrhovanou trasu cyklostezky 

a domlouvali se na možnosti, že by mohli udělat výškový profil trasy a kilometráž," konstatovala 

Valehrachová. 

Ale to nejsou jediní nadšenci, kteří se chtějí na tvorbě této originální myšlenky podílet. 

„S nabídkou spolupráce nás oslovil Ekoklub gymnázia Chotěboř, který pod vedením paní 

profesorky Eva Jirsové vlastními silami realizoval první projekt zaměřený na geopark – 

geologickou expozici a podílel se na přípravě informačních brožur," zdůraznila ředitelka 

Valehrachová. 

S nápady přišli také studenti gymnázia 

„ Naši studenti projevili zájem se projektu účastnit. Budou připravovat podklady pro propagační 

brožuru a internetové stránky a využijí tak svých zkušeností, které s přípravou obdobných 

materiálů získali už v minulosti. Výsledky své práce také mohou zužitkovat ve středoškolské 

odborné činnosti" uvedla profesorka Jirsová. 

Tato trasa by měla podle ředitelky Valehrachové návštěvníky přivést do centra Chotěboře a do 

jednotlivých obcí na trase. „Významnými zastávkami z hlediska hydrogeologie budou údolí 

Doubravy, Podmoklany, Horní Studenec, Kladruby, Předboř, Blatnice. Historické objekty lze 

zhlédnout v Chotěboři, Dolním Studenci, Horním Studenci, či v Libici nad Doubravou. Návštěvníky 

jistě zaujme malebná vesnická architektura v Hudči a Kladrubech. Přírodní zajímavosti nás čekají 

při sjezdu do údolí Doubravy, na Štikově v Lánech v Horním Vesteci, Spálavě, v Bílé stráni nad 

Libicí," upřesnila ředitelka Valehrachová. Na trase by samozřejmě neměla chybět možnost 

občerstvení. 

Soutěž o název 

Jak ředitelka Valehrachová zdůraznila, byla by ráda, kdyby tvorba geocyklostezky nezůstala jen 

na bedrech organizátorů projektu, ale podíleli se na ní i lidé, kteří v tomto přírodně zajímavém 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90615&idc=4112838&ids=357&idp=87106&url=http%3A%2F%2Fwww.vodaprofirmy.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90470&idc=4112838&ids=2057&idp=86961&url=http%3A%2F%2Fwww.rossmann.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Ddenik_doporucuje%26utm_campaign%3Dkrasny
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90605&idc=4112838&ids=638&idp=87086&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90911&idc=4112838&ids=3809&idp=86524&url=http%3A%2F%2Fwww.oberbank.cz%2FOBK_webp%2FOBK%2Foberbank_cz%2FOberbank_AG%2FDas_Unternehmen%2Findex.jsp
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90813&idc=4112838&ids=273&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90378&idc=4112838&ids=499&idp=86829&url=http%3A%2F%2Fassetmedia.cz%2Fkontakty
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90583&idc=4112838&ids=7361&idp=87065&url=http%3A%2F%2Fwww.petrikbrokers.cz%2F


regionu žijí. „Budeme rádi, když nám ke zvolené trase pošlou i zájemci z řad veřejnosti svoje 

komentáře a nápady. Rádi přivítáme mezi námi další spolupracovníky, případně i sponzory. Navíc 

plánovaná geocyklotrasa nemá název. Napadlo nás uspořádat třeba malou soutěž s losováním 

o pěkné ceny," podotkla Valehrachová. 

Navrhovaná trasa 

Chotěboř – Sv. Anna - Horní Sokolovec – Dolní Sokolovec – Bezděkov- Štěpánov- Podmoklany – 

Nový Studenec – Horní Studenec – Hudeč – Zálesí – Slavíkov – Štikov – Sloupno – Kladruby – 

Lhůta- Lány – Předboř – Blatnice – Libice nad Doubravou – Chotěboř 

Pro milovníky rozhledů lze využít alternativní rozšíření trasy o Slavíkov – Horní Vestec – Barovice - 

Křemenice – Chloumek- Spálava- Chloumek – Křemenice – Barovice – Libice nad Doubravou. 

Zdroj: Podhůří Železných hor. 

Zdroj: http://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/prvni-geocyklostezka-v-kraji-povede-kolem-

chotebore-20151201.html 

 


