
 

 

 Projekt geocyklotrasy podpořili: Kraj Vysočina, město Chotěboř, obec Rušinov, městys Libice nad Doubravou, Geopark 

Železné hory, Gymnázium Chotěboř, Nadace O2, Informační centrum Chotěboř, Benediktus, z.s., CHKO Železné hory, 

Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Podhůří Železných hor, o.p.s. 

 

 

 

Geocyklotrasa vás zavede na místa zajímavá z hlediska hydrogeologie, geologie, přírodních zajímavostí i 

historických pamětihodností. Modře jsou vyznačeny trasy vedoucí po asfaltovém povrchu, červeně lesní a 

polní cesty a černě úseky terénní. V terénu je trasa orientačně označena modrou vlnkou. 

Interaktivní mapu najdete na www.podhurizeleznychhor.cz. 

Nacházíte se na území CHKO Železné hory a Národního geoparku Železné hory. 

Vítejte u nás a užijte si to!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Modletíně je pro vás od 11:30 připraveno historické osvěžení a bude probíhat slosování o zajímavé ceny – vždy 

ve 12, 13, 14, 15 a 16 hodin. Dílčí ceny budou k vyzvednutí na místě, hlavní cena – konzumační lístek v hodnotě 

1000 Kč bude vylosována v 16 hodin a příjemce bude informován písemně. Hlasovací lístky jsou k dispozici ve 

stánku Informačního centra na Modletíně. 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/


 Informační centrum Chotěboř 
(www.icchotebor.cz/) 
o tel.: 569 626 634, 734 264 245 
o PO-PÁ 8-16:30, SO 8-12 

 Hotel Vysočina - Chotěboř 
(www.hotelvysocina.cz) 
o tel.: 569 641 410 
o ubytování, stravování, úschovna kol, wifi 
o PO-ČT 9:30-22, PÁ-SO 10-23, NE 10-22 

 Panský dům - Chotěboř 
(www.panskydum.cz) 
o tel.: 569 624 229 
o pouze stravování, tankové pivo, kavárna, 

terasa, dětský koutek 
o PO-ČT 10-22, PÁ-SO 10-24, NE 10-22 

 Hrom do police - Chotěboř  
(www.hrom-do-police.cz) 
o tel.: 561 206 000 
o pouze stravování, zahrádka 
o PO-ČT 10-22, PÁ 10-24, SO 11-24,  

NE 11-22 
 Pizza Tony – Chotěboř 

o tel.: 608 221 777 
o PO-SO 10-21, NE zavřeno 

 Kebab House – Chotěboř 
o tel.: 778 006 979 
o PO-ČT 9-21, PÁ-SO 9-02, NE 12-21 

 Hotel Fantazie - Chotěboř 
(www.hotelfantazie.cz) 
o tel.: 724 869 837 
o ubytování, stravování 
o otevřeno dle potřeby 

 Penzion Bene - Chotěboř 
(www.penzionbene.cz) 
o tel.: 569 641 308 
o ubytování, stravování, kavárna 
o otevřeno nonstop 

 Penzion Mikeš - Dolní Sokolovec 
(www.penzionmikes.cz) 
o tel.: 606 418 306 
o ubytování, hospůdka, hřiště, rybolov, 

projížďka na koních, v létě bazén, 
úschovna kol, wifi 

o ubytování nonstop, hospoda PÁ 17-22, 
SO 13-20, NE 13-20 

 Penzion a Hostinec U Bambuchů  
- Libice n.D. (www.penzionubambuchu.cz) 
o tel.: 774 929 635 
o ubytování, zahrádka, česká kuchyně, 

dětský koutek, vinný sklípek, wifi 
o během sezóny: PO-ČT 10-24,  

PÁ-SO 10-01, NE 10-22 
 Pilnův statek - Libice n. D. 

(www.pilnuvstatek.cz) 
o tel.: 725 015 333 
o ubytování ve styl. chalupě, možnost pro 

školy v přírodě, bez stravování, krb, 
pískoviště, stolní fotbálek 

o otevřeno dle potřeby 

 Ubytování Libice nad Doubravou 
(www.ubytovani-libice-nad-doubravou.cz) 
o tel.: 604 674 712 
o ubytování bez stravování, kuchyňka, soc. 

zařízení, wifi 
o otevřeno dle potřeby 

 Zámeček Klokočov  
(www.zamecek-klokocov.cz) 
o tel.: 608 610 650 
o ubytování - dobový nábytek, bazén, 

úschovna kol 
o otevřeno po předchozí domluvě 

 Roubenka - Modletín (www.e-
chalupy.cz/vysocina/ubytovani-modletin-
chalupa-pronajem-roubenka-7463.php) 
o tel.: 731 402 231 
o ubytování, koupelna, kuchyňka, kamna, 

wifi,v ceně ručníky+povlečení, houpačky 
o otevřeno dle potřeby 

 Hospůdka Maleč 
o tel.: 569 692 303 
o PO-SO 17-23, NE 11-22 

 Chalupa Nehodovka - Libice n. D. 
(www.chalupanehodovka.webnode.cz) 
o tel.: 608 333 861; 775 948 700 
o chalupa na samotě, bez stravování, 

kuchyňka, soc. zařízení 
o otevřeno dle potřeby 

 Chata Doubravka - Horní Sokolovec 
(www.chatadoubravka.cz) 
o tel.: 241 930 775; 608 422 310 
o ubytování se stravováním, bufet, 

horolezecká stěna, trampolína, ohniště 
o otevřeno dle potřeby, bufet 8-19 

 Mlýn Poštolka – Víska 
(www.netcore.mlynpostolka.cz) 
o tel.: 724 137 587; 602 419 159 
o ubytování, bez stravování, kuchyňka, 

úschovna kol, olejové terapie,  
o otevřeno dle potřeby 

 
 lokální výrobci regionálních produktů 

o Bezděkov - mléčné výrobky 
o Libice n. D. - med  
o Jeřišno - medovina  
o Modletín - keramické výrobky 
o Ždírec n. D. - frivolitková krajka 
o Ždírec n. D. - benátské těstoviny 

 v okolí 

o bowling – Ždírec n. D. 

o Muzeum v zámku Chotěboř 

o skanzen Veselý Kopec 

o jezdecký klub - Dolní Sokolovec/Ždírec n. D. 

o koupaliště – Havl. Brod/Podmoklany/Horní 

Bradlo 

o krytý bazén – Havl. Brod 

o rybolov – Břevnice, Seč   

o vodní nádrže (Seč, Velké Dářko, rybník 

Řeka),  

o údolí řeky Doubravky 

     UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ v okolí geocyklotrasy 
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