
Štěpánov
V obci se na místě pů -
vodní renesanční tvrze
nachází pozdně barok-
ní dvoukřídlý zámek
z druhé poloviny 18. sto -
 letí, obklopený rozsáh -
lým parkem s vzácnými
dřevinami a dominan-
tou v podobě zrekon-
struovaného historic ké -
 ho skleníku. K větším
stavebním úpravám do -
šlo ještě ve 30. letech
20. století, kdy byl zre-
konstruován interiér a vystavěna nová vstupní hala se schodištěm.
Později se zámek stal majetkem státu a sloužil ke vzdělávacím úče-
lům. Po vrácení do majetku původního majitele v roce 1993 prošel
zámek v letech 1997–2001 rozsáhlou rekonstrukcí a v současné době
lze prostory zámku pronajmout například pro svatební obřady. 

Štikov
Obec Štikov téměř zanikla kvůli postupu -
jící těžbě lomu. Do dnešní doby se za -
 chovala pouze dvě stavení. V lomu se
vyskytují horniny amfibolické, tmavě
šedé až černé, jemně až drobně zrnité,
usměrněné, částečně mylonitizované me -
tadiority, které přecházejí do růžových
biotitických metagranitoidů. Vstup do
lomu je možný po předchozí domluvě
s majitelem. 
V blízkosti lomu se nachází památný
strom Štikovská lípa, obvod kmene je
7,35 m a výška 20 m. Její stáří se odhadu -
je na 600 let. Strom byl v roce 2005 oce-
něn v celostátní soutěži Strom roku v ka-
tegorii „Strom hrdina“. Z vyhlídky nad
lomem je vidět řada údolí a kopců, které jsou budovány usazeninami
svrchní křídy. Toto území se nazývá Dlouhá mez a je velmi významné ja-
ko akumulátor kvalitní podzemní pitné vody.

Předboř
Blízké okolí obce ukrývá důležité zdroje podzemní
vody. Zásoby vody, které vznikají na svazích Želez -
ných hor, odtud stékají k řekám Barovka, Cerhovka či
Doubrava. Zprvu protékají břidlicemi, rulami, žulami,
aby se později „vnořily“ do opuk a pískovců. Celková vy-
datnost zdrojů podzemní vody je až 100 l/s. Voda z Před-
boře je využívána pro zásobování Chotěbořska, Hlinska,
Havlíčkova Brodu a Golčova Jeníkova. 

Rušinov
Malebná obec s nadmořskou výškou
620 m n. m. nabízí krásný pohled smě-
rem k Čáslavi, Kolínu a zřícenině hradu
Lichnice, dále k jihu na celé Chotěbořsko
a dál až k Havlíčkově Borové. V Ruši no -
vě se buduje ve spolupráci s Národním
geoparkem Železné hory dětské hřiště
na téma „Krystaly křemene“. 

Slavíkov
Historickou existenci Slavíkova dokládá
stíž ný list z roku 1415, kde je zapsáno jmé -
no Václava Slavíkovce, jakožto majitele
pů vodní tvrze, která zanikla roku 1709.
Rod Slavíkovců vlastnil obec až do 17. sto -
letí. V rámci 600 let Slavíkova byla odha-
lena nová socha symbolizující rod Slaví-
kovců. 

Spálava
V blízkosti obce se nachází druhý nej -
 vyšší vrchol Železných hor – Spálava
(663 m n. m.). Na návsi roste památný
strom Spálavská lípa nebo také Jiříkova
lípa dle českého krále Jiřího z Poděbrad.
Pravděpodobně byla vysazena v 15. sto -
letí na počest oslavy vítězství Jiřího
z Po děbrad nad uherským krá lem Ma-
tyášem Korvínem v bitvě u Vilémova. Je -
jí stáří se odhaduje na 500 let, dosahuje
výšky 23 metrů a obvodu kmene okolo
600 cm.

Libice nad Doubravou
Městys Libice nad Doubravou, vítěz
krajské soutěže Vesnice roku 2002,
vznikl jako osada tehdejších stráž-
ců Liběcké stezky. Na náměstí sv. Jil -
 jí se nachází pomník obětem prv -
ní svě tové války, mariánský sloup
z 18. století a gotický kostel sv. Jiljí
s barokní věží. 
Obec se může pyšnit barokním zám -
kem z 18. století, kde je umístěna pamětní deska věnovaná ma-
líři Jiřímu Horníkovi. Před zámkem se nachází socha sv. Jana Ne-
pomuckého z roku 1883. 
V obci je krásně opravená stylová chalupa Pilnův statek, který dnes
slouží jako turistické ubytování pod Železnými horami.

Modletín
První písemná zmínka o místní části Rušinova – Modletínu pochází
z roku 1513. Nejvýznamnější památkou vesnice je kostel sv. Anny, kte-
rý stojí na místě původní dřevěné poutní kaple. Zděná kaple, základ
dnešního kostela, vznikla v letech 1720–1721. Kaple stála nad studánkou
s léčivou vodou, která byla podnětem k tomu, že kolem roku 1734 byly
v Modletíně zřízeny lázně (zanikly na přelomu 18. a 19. století). Vlastní
kostel sv. Anny pochází z druhé poloviny 18. století. Kostel je možno navští -
vit při koncertech, které zde pořádá Benediktus, centrum denních služeb
pro lidi s mentálním postižením, případně při svatoanenské pouti na
konci července. 

Nový Studenec
První písemná zmínka o obci po-
chází z roku 1314. Ve vesnici se na-
chází renesanční zámek z roku
1612. V roce 1669 byla k němu ještě
přistavěna barokní kaple. V průbě-
hu jeho existence došlo k několika
dalším úpravám, např. k odstraně-
ní třetího zámeckého křídla. V dru-
hé polovině 20. století sloužila budova jako archiv Hlavního města Prahy. 

Podmoklany
První písemná zmínka o Podmoklanech pochází z roku 1242. Obec je bo -
hatou zásobárnou kvalitní pitné vody. Ta je zde jímána do podzemních
nádrží v Branišově a odtud je čerpána na Malochýn. Vodou z této oblas -
ti je zásobována Chotěboř, Havlíčkův Brod a Čáslav.

Klokočov
V obci můžete vidět jednoduchou pa t -
ro vou budovu barokního loveckého zá -
mečku z 18. století. Další památkou je
kaple sv. Jana v prostoru jednoho ze
dvou popravčích míst. 
Dominantou obce je Klokočovská lípa
někdy nazývaná Královská či Karlova,
která roste na svém místě od dob kní-
žete Václava. Pravděpodobně sloužila
jako významný orientační bod na trase
středověké obchodní Liběcké stezky. Vy -
práví se, že se pod ní zastavil Karel IV.
se svou družinou při cestě z královské-
ho hradu Lichnice. Kmen stromu, měří -
cí téměř 9 metrů v obvodu, je dnes dutý
a zjizvený. Od roku 1976 je lípa státem
chráněna a je na seznamu památných
stromů. Lípa byla finalistou ankety Strom roku 2008.

Lány
Dominantou obce je lípa velkolistá, tzv.
Navrátilová lípa, která patří k nejstar-
ším stromům v naší krajině a od roku
1976 je památným stromem. Její stáří je
odhadováno na 700 let. Kmen stromu,
jenž je vysoký 25 metrů, dosahuje ob-
vodu 730 cm. V dřívějších dobách měla
pravděpodobně signalizační a hraniční
význam na středověké Liběcké stezce,
spo jující Čechy a Moravu. Lípa je dutá
a restaurovaná.

Lípa v Lánech

Lhůta
Obec Lhůta leží pod hřebenem Železných hor, v údolí potoka Barovka. Osa -
da je místní částí městyse Libice nad Doubravou. První písemná zmínka
o obci pochází z 16. století. Na návsi stojí dřevěná zvonička na kamenném
podstavci s litinovým křížkem z roku 1867. Za finanční podpory z projek-
tu O2-SmartUp zde studentky chotěbořského gymnázia, společně s oby-
vateli obce, vybudovaly na návsi zajímavé „Podoubravské depo“ – místo
k setkávání jak občanů obce, tak turistů a cyklistů, kteří sem zavítají.

Horní Vestec
Vesnice je známá nejvyšším
vrcholem Železných hor –
Vestcem (668 m n. m.).
V 50. letech minulého sto-
letí zde ve vrcholové části
probíhal geologický prů -
zkum na těžbu uranové ru-
dy, avšak vzhledem k malé
vydatnosti ložiska k těžbě
nedošlo. Do dnešní doby se
u průzkumné šachty nachá -
zí železobetonová deska
s le topočtem jejího zbudování (1956).
V blízkosti nejvyššího vrcholu roste teplomilný památný strom
kaštanovník setý se stářím 180 let a výškou 13,5 m. Výskyt kašta-
novníku v nadmořské výšce 650 m je v České republice naprosto
unikátní. 

Hudeč
Nedaleko Hudče, u silnice
na Podmoklany, narazíme
na pramenné vývěry s kva-
litní vodou. Poblíž vývěru,
který je opatřen kovovou
trubkou, se vyskytují su -
ťové prameny stékající ze
stráně nad silnicí. Od hlav-
ního vývěru se rozprostíra-
jí skalní výchozy dosahují-
cí výšky až 10 m. Výchozy jsou pozůstatky odhalené stěny bývalého lomu.
Kvůli podloží složenému z biotitických migmatitů až granodioritů zde ne-
ní vhodné prostředí pro akumulaci vody. 

Chloumek
V blízkosti vesnice se nachází velmi významná geologická lokalita Neho-
dovka. Lokalita byla zejména na začátku 20. století využívána jako zdroj
stavebního kamene používaného k opravám cest či jako dekorační ká-
men. Nehodovka je především složena z hadce, na který jsou vázány
specifické druhy rostlin. 

Chotěboř
První písemná zpráva o Chotěboři po-
chází z roku 1265 a hovoří o zdejší těž-
bě stříbra. Osa da získala městský status
již v roce 1331 od Jana Lucemburského.
Ve městě můžete navštívit raně barokní
zámek s muzeem a zámeckou zahra-
dou. V roce 2012 se Chotěboř stala jed-
nou ze vstupních bran do Národního
geoparku Železné ho ry. O geologických
zajímavostech měs ta Chotěboř pojedná -
vá stejnojmenný propagační letáček.

Nejstarší část města 
kolem kostela sv. Jakuba Většího

Bezděkov
První písemná zmínka o obci pochází
až z roku 1544, přestože na místě dříve
stávala tvrz. Osada byla nejprve součás -
tí blízké Předboře, v polovině 17. století
se stala součástí spojeného statku Horní -
ho a Nového Studence. Od konce 17. sto -
letí se již tvrz neobjevuje v popisu stude -
neckého panství. 

Zvonička a kříž v Bezděkově

Blatnice
Blatnice je malá vesnička, část obce
Ma leč, ale na jejím katastru byla roku
1930 vybudována významná Blatnická
studna o vnitřním průměru 3,3 metrů
a hloub ce 16,6 metrů. Kvalitní pitná vo -
da do této studny teče z pískovců sta-
rých 90 milionů let.

Dolní Sokolovec
V 19. století zde byla provozována sklář -
ská huť vyrábějící duté křídové sklo.
V 50. letech 20. století probíhala neda-
leko řeky Doubravy průzkumná těžba
uranové rudy. Dnes je ve štolách vý-
znamné hnízdiště netopýrů.

Zvonička a kříž v Dolním Sokolovci

Horní Studenec
Obec Horní Studenec se díky příznivému podloží stala významným zdro-
jem pitné vody, která slouží k zásobování severní části Havlíčkobrodska.
Ve 30.–40. letech minulého století zde byly vybudovány pramenní jímky, što -
ly (např. Štola I, Maturovy prameny, Culkovy prameny, štola Sušárna, što -
la MNV). V 80. letech 20. století byly tyto zdroje posíleny vrtanými stud nami. 

Kostel se zvonicí v Horním Studenci Podoubravské depo

Zakrytá šachta z roku 1956 

Královská lípa v Klokočově

Zámek v Libici nad Doubravou

Zámeček v Novém Studenci

Lokalita obojživelníků v Podmoklanech

Bývalá náves ve Štikově s lípou

Zámek Štěpánov

Lidová architektura na Spálavě Zastávka cyklotrasy ve Štikově



První geocyklotrasy v Kraji Vysočina vás pro -
ve dou nádhernou krajinou Železných hor a se -
známí s taji zdejšího podzemního světa, kde
se shromažďují zásoby vysoce kvalitní pitné
vody pro široké okolí. 
Pouze v Železných horách máte možnost po -
znat dlouhou historii planety Země za krát ký
čas!
Navštivte romantické a divoké údolí řeky Dou -
bravy, kde voda láme kámen. Projeďte se po hře -
beni „železnohorských šestistovek,“ zastavuj -
te se a rozhlížejte. Otevírají se zde výhledy do
malebné krajiny, která si zí ská srdce každého,
kdo se umí dívat a vnímat! Zdejší kraj je záro-
veň drsný i něžný, stejně jako jeho obyvatelé.

Více informací hledejte na interaktivní mapě www.podhurizelez -
nychhor.cz nebo v Informačním centru Chotěboř. 

Ekoklub Gymnázia Chotěboř
www.ekoklubgch.blogspot.com
ekoklub.gch@seznam.cz

6. Přírodní rezervace 
Zlatá louka

Rezervaci tvoří slatiniště, vlhké louky a lužní olšiny
s mírným úklonem k severu. Hloubka slatiny dosahu-
je místy přes 2,5 metru. Slatiniště je syceno vodou s bo-
hatým obsahem minerálů, zejména vápníku, ze zdejších
puklinových pramenů. Zlatá louka je místem výskytu hlu-
bokého rašeliniště s ohroženými druhy rostlin a živočichů,
z nichž jmenujme např. kruštík bahenní, vachtu trojlistou ne-
bo rosnatku okrouhlolistou.

7. Přírodní rezervace Maršálka
Pestrobarevné rašelinné louky unikly v minulém století odvodňo-
vání, proto jsou i dnes útočištěm mnoha druhů rostlin a živočichů,
zejména motýlů. Na konci léta louky rozkvétají bílými květy tolije ba -
henní. Tolije se v minulosti užívala k léčení srdečních chorob. 

8. Přírodní rezervace Spálava
V roce 2007 byla vyhlášena přírodní rezervace Spálava z důvodu ochra-
ny společenstva květnatých a kyselých bučin a velmi starých smíše-
ných listnatých porostů na sutích (jasaniny) se vzácnými druhy živo-
čichů, např. lejskem malým, holubem doupňákem či výrem velkým.
Podloží rezervace je tvořeno rulami, které místy vystupují na povrch
a vytvářejí tak různé skalky. 

9. Žižkovy duby
Jedná se o skupinu 11 památných stromů, dubů letních, rostou-
cích u silnice mezi Chotěboří a Libicí nad Doubravou. Duby pře-
vzaly název po původním Žižkově dubu, který byl v roce 1979
poničen vichřicí. Uvádí se, že zde v roce 1424 při tažení na Při-
byslav odpočíval český vojevůdce Jan Žižka. 

3. Přírodní rezervace
Svatomariánské údolí

Jedna z nejmladších přírodních rezervací na území Že -
lezných hor se rozkládá v 2,5 km dlouhém úseku podél
řeky Doubravy mezi obcemi Bezlejov a Libice nad Dou -
bravou. V korytu řeky Doubravy je do dnešní doby zacho-
vána řada aktivních korytotvorných procesů – hloubková
a boční eroze, větvení koryta, tvorba břehových nádrží. Se-
verní část je tvořena křídovými sedimenty s jemnozrnnými
jílovitými pískovci a slínovci. Jižní část tvoří dvouslídné migma -
tity a ortoruly. Horniny jsou v této lokalitě drobně zrnité a tma-
vě šedé, případně nazelenalé. Výjimečně je ve skarnu obsažen
granát.

4. Kladruby
V okolí obce jsou důležité zdroje
pod zemní vody. Podloží je tvořeno
usazeninami, které vznikaly na kon -
ci druhohor v období křídy. Jsou
zde zastoupeny opuky i pískovce,
které mají mocnost až 100 m. Moh-
ly zde tak vzniknout ideální pod-
mínky pro vznik a akumulaci pod-
zemní vody. Protože je voda ze žul
a rul kyselá, je tato voda nad obcí
upravována v odkyselovací stanici,
kde protéká vrstvou vápencové drtě.
Tato drť se musí po nějakém čase
do plňovat, jelikož ji voda rozpustí.
Vesnička zve k návštěvě i v advent-
ním čase, kdy je bohatě vyzdobena
a osvícena.

5. Přírodní rezervace Mokřadlo
Přírodní rezervace Mokřadlo je chráněná od roku 1996. Území má
podobu menší vodní plochy s přilehlými mokřadními loukami,
které tvoří místní porost slatin. Součástí rezervace je i meandru-
jící tok Cerhovka. Podloží je tvořeno druhohorními opukovými
sedimenty. Mokřadlo je domovem 70 druhů rostlin a 112 dru-
hů obratlovců. 

1. Přírodní rezervace Údolí Doubravy
Přírodní rezervace Údolí Doubravy se nachází asi 3 km vý -
chodně od Chotěboře. Na horním toku řeka vytváří krásné
kaňonovité údolí, nalezneme zde skalní věže, vodopády či drob -
né puklinové jeskyně. Nejmohutnější skalní útvary v meandru
Sokolohrad jsou tvořeny migmatity a ortorulami. Skalní vý chozy
na svazích byly v kvartéru modelovány boční erozí a mrazovým
zvětráváním do podoby skalních stěn. Řečiště Doubravy je typické
svým prudkým spádem a kaskádami. Malebnost tohoto údolí dala
vzniknout i mnoha pověstem, nejznámější je Čertův stolek, Sokolo -
hrady nebo Mikšova jáma. 

2. Přírodní památka Písník u Sokolovce
Nedaleko přírodní rezervace Údolí Doubravy se nachází přírodní památ-
ka Písník u Sokolovce, která je chráněná od roku 1990. Na území o rozloze
0,3 ha naleznete pískovnu z části zatopenou vodou. Dno je vyplněno po-
rosty mechů, převážně rašeliníku. Nejvýznamnější předmětem ochrany
je výskyt rosnatky okrouhlolisté, sedmikvítku evropského a plavuně vid-
lačky. Z geologického hlediska se zde vyskytují ruly a také mělké a lehce
kyselé půdy na místě odtěženého písku.

Trasa č. 3

Putování po Královské stezce 
– 32,5 km

Trasa č. 4
Po hřebenech Železných hor
za vodou a kamenem – 36,8 km

Trasa č. 1

Cesta za vodou
na zemi i v podzemí

– délka 21,2 km

Trasa č. 2
Za loupeživými rytíři ze Sokolohradu – 24,5 km

Fotografie a texty vytvořili Michaela Jelínková, Andrea Málková 
a Lubo mír Molák za použití informačních zdrojů 

(www.lokality.geology.cz; www.udoli-doubravy.ceskehory.cz; 
www.turistika.cz; webové stránky jednotlivých obcí) 
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