Údolím Doubravy
Poutavý výlet z Chotěboře kolem vyhlídkových skalisek do hlubokého a skalnatého údolí řeky Doubravy.
Vycházíme od DChotěboř - náměstí po červené značce směr Horní Mlýn 2,5 km. Po 300 m
cesty přes město odbočíme ze silnice vlevo a krátce stoupáme /2/ kolem kaple sv.Anny,
odkud se nám nabízí výhled na Nový rybník. Od kaple jdeme dál kolem zahrádkářské
osady do lesa, kde se skrývají vyhlídková skaliska Koukalky.
Posledních 300 m k DHorní Mlýn klesáme /2/ přes silniční serpentiny. Od D pokračujeme
stále po červené směr Točitý Vír 1 km, Bílek (ŽST) 5,5 km a jdeme již po naučné stezce
„Údolím Doubravy“.
Naučná stezka (dále jen NS) je pro veřejnost
otevřená od r.1993, je kategorizovaná jako
středně náročná, dlouhá 4,5 km a vede v úzkém
lesnatém údolí kaňonovitého rázu vytvořeném
řekou Doubravou. Jednotlivé zastávky NS
jsou: 1.Voda a její význam v krajině, 2.Ostrov,
3.Kamenný
potok,
4.Lesní
společenstva,
5.Údolní Niva, 6.Kamenné moře, 7.Čertův stolek,
8.Sokolohrad, 9.Koryto, 10.Mikšova jáma a

11.Lom.
Pohodovou cestou lesem kolem zatím klidné Doubravy
Doubravy Kamenný potok. Stále po červené opouštíme
Čertovým stolkem můžeme sledovat, jak se řeka začíná
dále více obklopováno skálami. Dobrodružnou cestou /2koryta míjíme jednotlivé zastávky NS, kde se dozvídáme
Sokolohrady, na které se podíváme cestou zpět.
Nejzajímavější a také nejdivočejší části údolí je bezesporu
vodopád. Kolem Veselé skály a lomu, u kterého NS končí
(ŽST) odbočíme vlevo na zelenou značku a vydáme se
Po klidné cestě lesem dorazíme k odbočce na skalní
v místě bývalého středověkého hradu připomínaného
úchvatná vyhlídka do údolí a pro ty, kteří mají rádi via
zpřístupněna krátká cesta po skalním hřebenu s dalšími
stolek).
Krátkým ostrým klesáním /3/ sejdeme k mostku přes Doubravu a od DPod Sokolohrady pro
změnu ostře stoupáme /3/ 0,5 km k DNad Čertovým stolkem. Ke skalní vyhlídce, ze které
máme pěkný výhled na údolí Doubravy a protější Sokolohrady, dojdeme po necelých
100 m po modré značce. Stejnou cestou se vrátíme zpět k DNad Čertovým stolkem a
pokračujeme po zelené 0,5 km k DKamenný potok. Po krátkém klesání /2/ do malebného
lesnatého údolí Kamenného potoka odbočíme vlevo na modrou značku směr Chotěboř
– náměstí 4 km. Chvíli lesem a chvíli podél železnice dojedeme k ŽST v Chotěboři, odkud
se již přes město 1,5 km vracíme zpět na náměstí.

dojdeme k DTočitý vír, poblíž kterého ústí do
chatovou osadu Točitý vír a během 1 km k DPod
proměňovat v divoký živel a také její koryto je čím
3/ vedenou bezprostředně po skalnatém okraji
více např. o skalních vyhlídkách Čertův stolek a
skalnatý kaňon – Koryto a mohutné peřeje – Velký
se dostaneme do vesničky Bílek, kde u DBílek
směr Pod Sokolohrady 2 km, Horní Mlýn 5 km.
vyhlídku Sokolohrady. DSokolohrady (515 m) je
v 1.pol. 15.stol. Dnes se nám z vrcholu nabízí
ferraty je zde ocelovými lany, zábradlím a žebříky
krásnými výhledy (mimo jiné též na Čertův

Celkem 15 km.
Náročnost 2-3.
Informační centra:
Informační centrum – Městské muzeum, Vyšehrad 271, 582 22 Přibyslav, tel. 569 484 361, e-mail:
ic@pribyslav.cz, www.pribyslav.cz
Ubytování a stravování:
Jitkovský mlýn, Jitkovský mlýn 32, 583 01 Chotěboř, Tel. 602 172 904, 724 005 040, e-mail: j_mlyn@email.cz, www.jitkovmlyn.cz
Pilnův statek, 582 77 Libice nad Doubravou, Tel. 569 622 179, 724 223 567
Hotel, penzion a restaurace Filippi, Nádražní 69, 582 63 Ždírec nad Doubravou, Tel. 569 694 422, 603 142 931, e-mail: info@hotel-filippi.cz, www.hotel-filippi.cz
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