
pobytový balíček pro rodinu s dětmi - prodloužený víkend 

Chotěboř je nazývána jižní bránou 

do Národního geoparku Železné hory.

Nabízíme vám program pro aktivní rodinu 

s dětmi zaměřený na objevování živé i neživé

přírody. 

1. den (středa) - příjezd do Chotěboře 

v odpoledních hodinách

- ubytování v penzionu Hrom do Police,

který nabízí tři čtyřlůžkové a jeden

šestilůžkový pokoj se sociálním zařízením,

možnost stravování s 5% slevou pro hosty, 

parkování, letní zahrádku s dětským hřištěm

a WiFi zdarma.

 

 

 

Vydejte se na procházku do parku Václava

Fialy. Uvidíte kapli Povýšení sv. kříže, 

 Pomník padlých v první světové válce, který

je vyroben z hořického pískovce. Pomník

obětem holocaustu, připomínající židovské

občany z Chotěboře zavražděné 

za druhé světové války je vytvořen dvěma

žulovými deskami, které jsou spojeny

kovovou židovskou hvězdou.  Pokračujte 

k pískovcové soše místního rodáka -

spisovatele  Ignáta Herrmanna.  Sochu

vytvořila trojice sochařů - Josef Vitvar,

Ladislav Kovařík a Josef Smetáček podle

návrhu autorova synovce Karla Opatrného.

Slavnostní odhalení proběhlo v roce 1960.

Nenechte si ujít ani sochu Čerta od Michala

Olšiaka, která připomíná pověst Čertův stolek,

a je umístěna v pruhu zeleně vlevo od hlavní

silnice směrem k vlakovému nádraží. 

Po ubytování nezapomeňte navštívit místní

informační centrum, kde získáte plán města, další

propagační materiály, suvenýry i cenné rady.

Navíc si zde můžete zapůjčit koloběžky 

s příslušenstvím pro děti i dospělé a trekové hole.



2. den (čtvrtek) -  z Uhelné Příbrami 

přes Zkamenělou řeku zpět do Chotěboře

- nenáročná trasa převážně po lesních cestách,

cca 11 km, časová náročnost asi 3,5 hodiny,

nevhodné pro kočárky

 

Odjezd z náměstí T. G. M. autobusem v 8.40

hodin, zastávka č. 6 do obce Uhelná Příbram. 

V obci se nachází zajímavost - maketa milíře (cca

500 m od zastávky autobusu směrem ke kostelu 

sv. Michaela). Milíř nám připomíná, že se zde

pálilo dřevěné uhlí, které se dováželo do hutí a

mincovny v Kutné Hoře. Od milíře se vraťte

stejnou cestou po modré turistické značce k

dětskému hřišti vedle úřadu městyse. 

 

Pokračujte po modré turistické značce na kopec 

 k rozcestníku Na Kobyle, kde se nachází 8 m

vysoký rulový útvar. Vystupující skála má

trochu zvláštní tvar, někomu připomíná kobylí

hlavu, odpočívajícího lva či zajíce (lidově kubíka).

Z tohoto místa se vám nabízí okouzlující výhled

na Uhelnou Příbram a panorama Železných hor.

Modrá turistická značka poté vede přes osadu Tři

dvory s malým rybníčkem ke Zkamenělé řece.

Zde si můžete prohlédnout přírodní zajímavost -

sto metrů dlouhý a deset metrů široký proud

rulových balvanů. Vzhledem připomíná

zkamenělou rozbouřenou řeku. Úkaz vznikl díky

třetihornímu ledovci, který před sebou valil

kameny a zde končil. Toto ojedinělé místo přímo

vybízí k odpočinku a občerstvení. 

 

Pohodová cesta se line lesem, dále asi 300 m

 po silnici k rozcestníku Perno - Hájovna, okolo

Zálesí a Obolecké skály až na náměstí do

Chotěboře. 

 

Poobědvat můžete v restauracích s nabídkou

denního menu, např. Panský dům, Hrom 

do Police, Hotel Vysočina, U Pešků, Na Růžku, 

 nebo u rychlého občerstvení Pizza Tony a 

Bone´ma Kebab. 

 

Po dobrém obědě si nezapomeňte prohlédnout

chotěbořské náměstí. Zdobí ho stará radnice,

Mariánský sloup, barokní dům čp. 194 i nově

zrekonstruovaná kašna. 

 

 

 

 

 



 

3. den (pátek) - prohlídka Geoparku U Platanu, Tůní u Chotěboře a 

Pivovaru Chotěboř

 

Dopoledne můžete navštívit Geoparku U Platanu. Klíč a pracovní listy si vyzvednete 

v infocentru. V přírodní zahradě na pozemku Gymnázia Chotěboř je umístěna geologická

expozice v podobě leštěných bloků hornin, která popisuje geologii okolí města. Prohlédnete

si zde nepřeberné množství keřů, květin a bylin. Příjemnou atmosféru dotváří majestátný

strom, platan javorolistý, jehož stáří je asi 180 let, dále jezírko, hmyzí domečky, bylinková

skalka aj. Zahrada i geologická expozice jsou vybaveny informačními tabulemi. Celý areál

je unikátní tím, že se na jeho vytvoření a údržbě podílejí sami studenti s vyučujícími. Vstup

na zahradu gymnázia (do geoparku) je z ulice Legií. 

 

Odpolední program zahrnuje návštěvu pivovaru a lokality Tůně u Chotěboře, které se

nacházejí v jeho těsné blízkosti. Prohlídka pivovaru je možná pouze po předchozí domluvě

pro skupinu minimálně pěti osob, tel. 606 083 002, cena 150 Kč/osobu. Pivovar Chotěboř je

prvním nově postaveným průmyslovým pivovarem v novodobé pivovarské historii. Byl

postaven na kraji města a v roce 2009 zahájil výrobu piva. Architektonicky strohá, ale

výrazná a nepřehlédnutelná budova pivovaru se stala průčelím chotěbořské průmyslové

zóny. Velkorysé prosklení umožňuje nahlédnout do samého srdce pivovaru, kterým je

nerezová varna. Také navazující technologie kvašení, zrání, filtrace a stáčení piva využívají

současných technických možností řízení, monitorování a chránění pivovarských

přírodních procesů. Pivovar je držitelem značky “VYSOČINA regionální produkt”. 

 

Tůně u Chotěboře jsou domovem různorodé fauny, zejména přísně chráněného čolka

velkého, čolka obecného, skokana hnědého, ještěrky živorodé a dalších živočichů. Pestré

vegetaci dominují rozmanitá jezírka. Hlavním cílem rekonstrukce lokality bylo ochránit

čolka velkého i ostatní obojživelníky. Pro návštěvníky jsou zde vybudovány chodníčky a

informační tabule . 

 

Po procházce se můžete osvěžit čepovaným pivem Chotěboř např. v restauraci Niklovna, 

U Pešků nebo v Hotelu Vysočina. 

  V Řeznictví Stejskal s.r.o. vám doporučujeme zakoupit zauzená žebírka pečená na kmíně,

která získala ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina.
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4. den (sobota)- výlet do Údolí řeky Doubravy

- středně náročná trasa, cca 8 km, časová 

náročnost asi 3,5 hod, nevhodné pro kočárky

 

Na cestu doporučujeme vhodné oblečení, pevnou

obuv. Občerstvení možno zakoupit v Penzionu

Bílek.

  

Odjezd z náměstí T. G. M. autobusem v 9:15 hodin,

zastávka č. 1 do obce Bílek. Kromě autobusu lze

využít i vlakovou dopravu. Z obce Bílek se vydejte

po červené turistické značce do Údolí řeky

Doubravy zpět do Chotěboře. Prohlédnete si

nejnavštěvovanější turistický cíl v blízkosti 

našeho města. Údolí řeky Doubravy bylo v roce

1986 vyhlášeno rezervací a je součástí CHKO

Železné hory. V roce 1993 zde byla otevřena

naučná stezka složená z 11 zastávek, v roce 2014 

byla rekultivována. Řeka Doubrava zde protéká

kaňonovitým zalesněným údolím a vytváří

 rozmanitá zákoutí s balvanitým řečištěm a

peřejemi. Stezka, na které jsou umístěny

informační tabule, vás seznámí s řadou

geomorfologických útvarů (např. skalní věže,

vodopád, obří hrnec či kamenné moře) i 

s typickým rostlinstvem a živočišstvem.  

 

 

 
Výhled na údolí nabízí skalní vyhlídky Čertův

stolek a Sokolohrady. 

 

Naučná stezka končí u rozcestníku Horní mlýn,

rodiště místního spisovatele Ignáta Herrmanna.

Budovu Horního mlýna již na tomto místě

nenajdeme, jelikož v roce 1982 vyhořela. Zůstalo 

zde pouze hospodářské stavení, které 

v současnosti využívá Svobodná škola.

 

Pokračujte dále po červené turistické značce okolo

skal Koukalky, kaple sv. Anny, kde vznikl nový

park Třešňovka s dřevěnými herními prvky 

pro děti. Odtud je nádherný výhled na Železné hory.

 

Trasa končí na náměstí, kde si ve stínu lip můžete

vychutnat zmrzlinu z pestré nabídky místních

cukráren, např. Cukrárna Kalina Josef, 

Café Kohout nebo Kavárna Chotěboř. 

 

Odpolední program již bude pouze relaxační. 

V horkých dnech se můžete vykoupat v Břevnické

nádrži, místními zvané "Přehrada". Nachází se 

v chatové osadě těsně za Chotěboří směrem 

na Českou Bělou, kam se můžete vydat pěšky 

či autem. Nedaleko hráze Břevnické nádrže se

osvěžíte pramenitou vodou z Břevnické studánky. 



5. den (neděle) - Kameny zmizelých, 

 zřícenina hradu Ronovec

 

V den odjezdu vám nabídneme procházku

 po stopách mosazných Kamenů zmizelých -

Stolpersteinů. Připomínají chotěbořské židovské

občany zavražděné za druhé světové války.  

V domě čp. 257, ve kterém nyní sídlí Informační

centrum, pobývala rodina Schenkelova, čítající 

tři členy - otec Mayer Max Schenkel, matka Irma

a jejich syn Zdeněk. Na nádvoří za domem měli

tkalcovnu, kde vyráběli ručně, později

mechanicky vlněné látky a bytové tkaniny. 

V roce 1942 byl tento dům jednou ze tří adres

sloužících jako shromaždiště pro židovské rodiny

před jejich odsunem do koncentračních táborů.

Celá rodina Schenkelova byla zavražděna 

v Osvětimi - Březince 8. března 1944.

 

Dalších sedm Kamenů zmizelých najdete 

v ulici Na Valech před domem čp. 290, 

které připomínají židovskou rodinu

Bergmannových, jejíž někteří členové zahynuli 

v koncentračních táborech a další museli 

před nacisty uprchnout.

 

 

 

 Jedno z dětí se zachránilo odjezdem 

ve vlaku Nicholase Wintona. Kameny

zmizelých se záměrně pokládají do dláždění

chodníku, abychom se sklonili a uctili tak

památku židovských obětí. Autorem

projektu je německý umělec Gunter

Demnig, který tyto kameny 

osobně umisťuje.

 

Před odjezdem můžete ještě navštívit

zříceninu letohrádku Ronovec. Vydejte se

do obce Rozsochatec, cca 5km od Chotěboře,

a poté pěšky po žluté turistické značce ke

zřícenině vzdálené 4 km. Hrad pod jménem

Sommerburg založil Smil z Lichtenburka

před polovinou 13. století. O sto let později je

již nazýván Ronovcem. Nešetrné pokusy

 o objevení legendárního pokladu měly 

za následek to, že se z Ronovce stala

zřícenina. Cestou můžete ochutnat vodu 

ze studánky jménem Prdlavka.



 

Další geologické tipy na výlety

 

Kostel sv. Jakuba Většího - cenná památka města Chotěboř, stojí na místě původní románské kaple,

fragmenty jejího zdiva jsou uloženy v zadní části kostela. Uvnitř kostela je mramorová podlaha.

 

Vyhlídka Štikov - ačkoliv se v bezprostředním okolí Chotěboře nenachází rozhledna, lze využít

přirozeného terénu a nechat se na místě nad kamenolomem okouzlit pohledem od Železných hor. Tento

štěrkový činný lom leží v obci Sloupno, v části Štikov na vrcholu lomu. Naleznete zde i památný strom

Štikovská lípa. 

 

Geologická expozice u ZŠ a MŠ Maleč - volně přístupná venkovní expozice s informačním panelem 

v zahradě Základní a Mateřské školy Maleč je zaměřená na horniny vyskytující se v okolí a na území

Národního geoparku Železné hory.

 

 

Při pobytu v našem malebném městě načerpáte pozitivní energii z čisté přírody Železných hor, dozvíte se

mnoho užitečných informací a prožijete plno nových zážitků. 

Ochutnáte místní chotěbořské pivo (držitel certifikátu VYSOČINA regionální produkt®) a zauzená žebírka

pečená na kmínu (specialitu místního rodinného Řeznictví Stejskal s.r.o., držitele certifikátu Regionální

potravina). Můžete si s sebou odvézt i originální dipy, salsy a datlovou tyčinku od Chutě z Chotě. Dalšími

místními výrobci domácích tapenád, pomazánek, čatní a omáček jsou The Pelikans. Od držitelky ocenění

značky VYSOČINA regionální produkt® z roku 2016 paní Kristíny Pleskačové můžete ochutnat nejen

bezlepkové pečivo či zákusky. 

V informačním centru si můžete zakoupit tematické suvenýry například různé druhy minerálů nebo

přívěsky s kameny. K dispozici je rovněž brožura Drobné kamenné památky v širším okolí Chotěboře,

Geologické zajímavosti města Chotěboře a Geologicky zajímavé lokality Chotěbořska, kde naleznete 

další tipy na výlety.

 

Věříme, že si pobyt v Chotěboři užijete dle svých představ. Budeme rádi, když nám napíšete, zda jste byli

spokojeni s ubytováním, kde vám nejvíce chutnalo, jaký výlet byl pro vás nejzajímavější, či ve které

cukrárně mají nejlepší zmrzlinu. 

 

A pamatujte na to, že příroda je to nejcennější co máme, chovejme se k ní zodpovědně a s respektem.

 

 Kamenná krása na Chotěbořsku = dovolená nejen pro geology       .





V roce 2021 zpracovalo Informační centrum Chotěboř

Fominova 257, 583 01 Chotěboř

tel.: 569 626 634, 734 264 245

email: icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz

 

Text: Ing. Aneta Dostálová a Aneta Krčálová, DiS.

Fotografie: archiv IC 


