
Chotěbořsko – fantazie  
pod Železnými horami
Vydejte se s námi na výlet za dobrodružstvím i zážitky do severní oblasti 
Vysočiny, do podhůří Železných hor. Staletí mohykáni se zde sklánějí nad 
pradávnou Liběckou stezkou, kterou dnes nahradily stezky nové.

Přírodní rezervace Údolí Doubravy
Nachází se asi 3 km východně od Chotěboře, 

kde horní tok řeky protíná kaňonovité údolí se skal-
ními věžemi, puklinovými průrvami a  vodopády. 
Průvodcem údolím je stejnojmenná naučná stez-
ka. Cestu můžete začít v Bílku, kam se z Chotěboře 
dopravíte vlakem. Odměnou za překonání někdy 
trochu krkolomnějších úseků vedených i po želez-
ných mostcích vám bude krásná vyhlídka do údolí 
ze skalní plošiny Sokolohrady. Malebnost údolí 
dala vzniknout mnoha pověstem, nejznámější je 
Čertův stolek. Připomínku této pověsti naleznete 
i  v  samotné Chotěboři. Přírodní útvary Doubravy 
lákají malé i velké objevitele od nepaměti a po celý 
rok. Zejména v podzimních a zimních měsících se 
kolem řeky rozprostírá neopakovatelná atmosféra. 
Pěší túra údolím Doubravy je střední náročnosti.

Geopark Železné hory
Z  geologického hlediska je území obsáhlou 

učebnicí geologie. Tento fenomén láká každoroč-
ně pozornost pěších turistů i  cykloturistů. Oblast 
je doslova protkána sítí značených tras, včetně 
běžkařských, které vás dovedou na zajímavá místa. 
Geopark nabízí 80 významných geologických loka-
lit v  podhůří Železných hor věnovaných zejména 
podzemním zásobám vody. Celoročně přístupná 
je geologická expozice u základní školy v Malči. Do 
geoparku se můžete vydat pěšky, dokonce i s ko-
čárkem, například po geocyklotrasách křižujících 
se v Libici nad Doubravou nebo v okolí Štikova – 
jedinečné přírodní vyhlídky nad obcí Sloupno. Po 
cestě se můžete občerstvit u regionálních výrobců, 
které najdete na www.regionysobe.cz na území 
MAS Podhůří Železných hor.

Přesvědčte se sami, že fantazii se na Chotěboř-
sku pod Železnými horami meze nekladou. Těšíme 
se na vás.

Vaše dobrodružství okoření zdejší pověsti Podzimní krajina u Libice

Za zážitkem po stezce údolím Doubravy Doubravka - tak řeku nazývají místní

Informacni centrum Chotěboř
Fominova 257, 583 01 Chotěboř
tel.: +420 596 626 634
mobil: +420 734 264 245
e-mail: icchotebor@cekus.eu
www.icchotebor.cz

Kdo ví, odpoví...
Soutěž o hru Za pokladem loupežníka Mik-

še. Hra je skvělou procházkou místy, které jsme 
vám popsali. Za dlouhých zimních večerů vám 
připomenou váš výlet.
1. Který rodák z Chotěboře je autorem ori-
onské hvězdy a mouřenína na Kofile?
a) Ignát Herrmann
b) Zdeněk Rykr
c) Antonín Slavíček
2. Co je to doubrava?
a) úzká soutěska
b) dobrá víla
c) les s převahou dubů
3. Která hora v Železných horách je nejvyšší?
a) Lysá hora
b) Vestec
c) Spálava

? Své odpovědi nám posílejte do 
10. prosince z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset správných odpovědí získá společenskou 
hru a tyčinku Kofila. Z toho tři správné odpovědi 
získají ještě navíc Pohádky z Chotěboře.
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KAM na výlet


