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Podzimně zimní pozvánka do přírody 
Přijeďte se k nám  nadýchat čerstvého vzduchu 

 

Chotěbořsko – fantazie pod Železnými horami 
 

     Údolí Doubravy, Chotěboř, Vepříkov  

 Naučná stezka okolo Doubravy – nejlépe, když se dopravíte vlakem do Bílku a sejdete 
po proudu směrem na Chotěboř 

 Řada kaváren, restaurací, cukráren na náměstí v Chotěboři nebo v jeho okolí 

 Geopark „U Platanu“, gymnázium Chotěboř (klíč k vyzvednutí v IC) 

 Vepříkov - Stodola krásných krámů – expozice venkova s výkladem 

 

     Geocyklotrasa I  

Libice nad Doubravou (kvalitní zázemí - hostinec u Bambucha, dětské hřiště, dopravní hřiště, 

workout) ● Štikov (přírodní vyhlídka nad lomem, památná lípa) ●  Hudeč (vesnice s původními 

stavbami) ● Horní Studenec (kostel sv. Václava s dřevěnou zvonicí) ● Podmoklany ( možnost 

projížďky na koních na ranči Na špici – po domluvě) ● Libice nad Doubravou 

 

     Geocyklotrasa II  

Libice nad Doubravou ● Lány (700 letá lípa) ● Spálava (magický vrchol Železných hor) ● 

Modletín (Benediktus, komunita  – prezentace regionálních produktů, po domluvě) ● Rušinov 

(herní prvky „Krystaly“) ● Klokočov (tisíciletá lípa)● Pilka (rekreační středisko, řeka 

Chrudimka) ● Seč (přehrada) ● Maleč (Krámek s dobrotami – vyjma pondělí, regionální 

potraviny a bezobal, příjemné posezení venkovní volně přístupná expozice hornin u ZŠ) ● 

Libice nad Doubravou 

 

     Z Bílku na Řeku 

Bílek (historický most, zbytky bunkrů z 2.sv. války) ● Sobíňov ( minipivovar Sobíňov, naučná 

stezka), Sopoty (Kostel Navštívení Panny Marie, mokřady, výborná lokalita pro houbaření) ● 

Krucemburk Řeka  
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     Po regionálních produktech a službách  

 Chotěboř – Benediktus, z.s. (keramika), Pivovar Chotěboř, řeznictví Stejskal, Chutě 
z Chotě (prodej ve Vinotéka Čuda, JM Vinotéka), Café Kohout, Kavárna Sluníčko,  
Prodejna U Mandlů 

 Salaš Hájek – prodej bio hovězího masa 

 Zastráň - Lucie Pelouchová, bedýnková biozelenina, nositelka cerifikátu bioprodukt 

 Víska - penzion Poštolka, ajurvéda – po domluvě  

 Maleč - Krámek s dobrotami, nabídka regionálních produktů a bezobalu, příjemné 
posezení před zámkem 

 Heřmaň - Galerie Minařík  

 Libice nad Doubravou – Málek, prodej medu a včelích produktů ze dvora 

 Bezděkov – Čermák,  prodej mléčných výrobků ze dvora 
 Nová Ves -  Pekárna 
 Jeřišno – Konstantinovič, medovina z Podoubraví 

     Interaktivní mapa regionálních produktů  www.regionysobe.cz 

 

      Výlet na Ronovec  

Ronovec (zřícenina hradu) ● Dolní Krupá (Vlastivědné muzeum nálezů z Ronovce) ● Horní 

Krupá (ekocentrum Chaloupky) ● Boučí ( jízdárna) 

 

     Varianta špatné počasí 

 Stodola krásných krámů Vepříkov 

 Galerie Heřmaň Minařík 

 Patchwork Jouklová Chotěboř (lze domluvit workshop) 

 Bowling Ždírec nad Doubravou 

 Havlíčkova Borová – rodiště K. H. Borovského – muzeum 

 Přibyslav – hasičské muzeum 

 Havlíčkův Brod – muzeum, bazén, památky města   

Tipy na ubytování naleznete na www.icchotebor.cz/servis-pro-turisty-kategorie/ubytovani 

Kontakty na jednotlivé atraktivity jsou dohledatelné na internetu. Trasy  lze absolvovat pěšky, na kole, 

většinou i autem. Údolí Doubravy je přístupno pouze pro pěší turistiku. Železné hory jsou součástí 

Geoparku Železné hory www.gzh.cz, jsou významným akumulátorem pitné vody – setkáte se 

s naučnými tabulemi geoparku, kde se dozvíte více. Dále jsou součástí CHKO Železné hory. Prosím, 

chovejte se k jejich obyvatelům lidským i ostatním ohleduplně. Odmění se vám za to krásným 

zážitkem plným klidu a harmonie. 

Další informace včetně tipů na ubytování poskytuje IC Chotěboř, Fominova 257, tel: 569 626, mobil: 

734 264 245, icchotebor@cekus.eu. Otevřeno Po – Pá 8:00 – 16:30, SO 8:00 – 12:00 nebo využijte 

interaktivního informačního stojanu a free wi fi na náměstí. 
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