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ÚÚddoollíímm  DDoouubbrraavvyy  
 

Z Bílku do Chotěboře, 6. května 2017 
 
 

Odjezd:  

 

Odkud Přestup Kam Jízdné 

Pardubice (odjezd 
v 7:31 - 
Os5351/5303) 

- Bílek (příjezd 
v 9:27) 

108 kč 

 

 

Sraz: V hale hlavního nádraží nejpozději do 7:15 

Trasa (délka 9 km, převýšení 252 m): vystoupíme na železniční stanici 
Bílek (příjezd v 9:27). Zde se napojíme na červenou. Po ní dojdeme na 
rozcestí Pod Sokolhrady. Zde odbočíme na zelenou (přes most) a po ní 
vystoupáme na Sokolhrady. Z plošiny, na které stával hrad, vede zajištěná 
cesta po skalním hřebeni na vyhlídku. Poté se vrátíme tou samou cestou 
zpět na rozcestí Pod Sokolhrady. Zde se opět napojíme na červenou a 
vydáme se na rozcestí Pod Čertovým stolkem. Zde odbočíme na modrou a 
po ní vystoupáme na vyhlídku Čertův stolek. Poté se vrátíme tou samou 
cestou zpět na rozcestí Pod Čertovým stolkem. Zde se opět napojíme na 
červenou a po ní se vydáme do Chotěboře přes rozcestí Točitý Vír, 
Kamenný potok a Horní mlýn. Na náměstí v Chotěboři (konec červené) 
přejdeme na modrou a po ní se vydáme (ulicemi Krále Jana a Herrmannova) 
k železniční stanici Chotěboř. Zde výlet končí. 

Občerstvení: až v Chotěboři, jinak z vlastních zásob 

Mapa: Edice zelených map KČT č.46 – Havlíčkobrodsko 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz, 
mobil 739 569 070. 
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Odjezdy zpět:  

 
 

Odkud Přestup Kam Jízdné 

Chotěboř 
(odjezd v 12:28 - 
Os5324) 

Hlinsko 
v Čechách 
(příjezd v 12:55, 
odjezd v 13:02 - 
Os5344) 

Pardubice 
(příjezd v 
14:14) 

113 kč 

Chotěboř 
(odjezd v 13:32 - 
Os5327) 

Havlíčkův Brod 
(příjezd v 13:51, 
odjezd v 14:00 - 
R982 Vysočina)  
Kolín (příjezd 
v 15:10, odjezd 
v 15:35 – R893 
Šohaj) 

Pardubice 
(příjezd v 
15:59) 

188 kč 

Chotěboř 
(odjezd v 14:33 - 
Os5312) 

- Pardubice 
(příjezd v 
16:42) 

113 kč 

Chotěboř 
(odjezd v 16:30 - 
Os5314) 

Hlinsko 
v Čechách 
(příjezd v 17:00, 
odjezd v 17:03 - 
Os5314) 

Pardubice 
(příjezd v 
18:19) 

113 kč 

Chotěboř 
(odjezd v 18:30 - 
Os5316) 

- Pardubice 
(příjezd v 
20:15) 

113 kč 

 
 

Výlet připravil a vede Martin Horák (mobil 776 115 408) 
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Vlastivědně - poznávací text 
 
 
[1] Bílek – Osada Bílek má 318 stálých obyvatel, leží v nadmořské výšce 
545 metrů a náleží k obci Chotěboř. Neověřené zprávy hovoří o obci v 
dávných dobách, dříve zvané Přechod. Kamenný most přes řeku Doubravou 
byl údajně postaven za Karla IV. Tyto zprávy však nejsou potvrzeny. První 
ověřená zmínka pochází z roku 1787, kdy zde stálo 29 domů. Osada patřila 
do panství knížat z Ditrichštejna. Od roku 1781 osadu spravoval Karel Jan z 
Ditrichštejna, od roku 1802, kdy zdědil Nové Město nad Metují, přijal 
přízvisko z Leslié. Po něm zdědil osadu v roce 1808 František Josef Jan z 
Ditrichštejna, který ji spravoval do zrušení vrchnostenských práv (1848). V 
roce 1843 je připomínán panský železný hamr a mlýn, které v roce 1882 
zničila velká voda na Doubravě, která protrhla hráze rybníků mezi Bílkem a 
Sopotami (součást obce Sobíňov). V obci se nachází pěkná zvonička z roku 
1858, která byla v roce 1994 obnovena. V dobách páry byla kousek za obcí 
směrem na Chotěboř vystavěna vodárenská věž dodávající vodu na 3 km 
vzdálenou stanici Chotěboř. Věž sloužila svým účelům v letech 1893–1953. 
Mezi Bílkem a Chotěboří se nachází malebný úsek řeky Doubravy zvaný 
Údolí řeky Doubravy. Směrem na Sobíňov se nachází přírodní rezervace 
Niva Doubravy. V obci se též nachází rozsáhlý objekt bývalé vojenské 
posádky. Nyní je využíván soukromými subjekty k nevojenským účelům. Od 
roku 1961 jako místní část spadá pod Chotěboř. 

[2] Údolí Doubravy – Údolí Doubravy je přírodní rezervace, která leží v 
chráněné krajinné oblasti Železné hory, severovýchodně od Chotěboře 
nedaleko obce Bílek. Řeka Doubrava pramenící v oblasti Ranského 
Babylonu patří k čistým řekám, což dosvědčuje výskyt vzácných druhů 
rostlin i živočichů, např. racků. Po celém svém toku vytvořila kamenné 
řečiště, plné skalních věží a obřích hrnců, s vodopádem a kamenným 
mořem. Nad údolím se nachází vyhlídka Sokolohrady, poblíž najdeme 
zbytky původního hradu Sokolov ze 13. století. Na protějším svahu přes řeku 
skalní věž "Čertův stolek" s vyhlídkou. Údolím prochází Naučná stezka 
Údolím Doubravy, která je dlouhá 4,5 km. Začíná u Horního mlýna u 
Chotěboře a končí v obci Bílek. Vede v úzkém lesnatém údolí kaňonovitého 
rázu vytvořeném řekou Doubravou. Na 11 zastavení seznamuje s 
romantickými místy, nalezišti chráněných rostlin a živočichů. Nejzajímavější 
a také nejdivočejší části údolí je bezesporu skalnatý kaňon - Koryto a 
mohutné peřeje - Velký vodopád. Zdejší skalní útvary jsou také oblíbeným 
cílem horolezců. 
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[3] Soutěska Koryto – Soutěska je nejdivočejším místem údolí řeky 
Doubravy. Řeka si zde prorazila cestu mezi 15 m vysokými skalami a za 
vysokého vodního stavu vytváří působivé peřeje, na jejím konci se navíc 
nachází dvoumetrový vodopád. Skalami rozeklané údolí je častým cílem 
horolezců. 

   

[4] Zřícenina hradu Sokolov – Hrad Sokolov, nazývaný také Sokolohrady, 
stával na skalnatém ostrohu při pravém břehu řeky Doubravy mezi 
vesnicemi Bílkem a Libickou Lhotkou. Sotva znatelné zříceniny hradu jsou 
ukryty v hustém lese v blízkosti skály zvané Čertův stolek. Asi 10 m od cesty 
vedoucí od Bílku směrem k řece býval první příkop, který v polokruhu 
obklopoval předhradí s dvorem a oběma konci ústil do Doubravského údolí. 
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Za ním se rozkládal druhý, mnohem hlubší příkop, naplněný dnes kamením 
z rozvalin hradu. Z hradu Sokolova zůstaly jen nepatrné zbytky. U levého 
rohu příkopu blízko rokle je nepatrně znatelná vyvýšenina, ukrývající snad 
základy bývalé věže. V její blízkosti bývalo zřejmě nádvoří, nepatrné zbytky 
zdiva vymezují trojhranný prostor. U bývalé věže pravděpodobně stávala 
i brána, kudy se vcházelo do hradu. Nejstarší dějiny hradu Sokolova ani jeho 
zakladatel nejsou známi. První zpráva o něm je teprve z doby kolem r. 1404, 
kdy náležel loupeživým rytířům Janu z Chotělic a Pavlu Hubenkovi ze 
Žíšova. Proto byl zřejmě v r. 1407 obléhán královským vojskem a brzy poté 
asi zpustl. V pramenech se sice jako hrad uvádí ještě r. 1437, kdy odúmrtí 
připadl českému králi, byl však určitě neobyvatelný, neboť se v r. 1456 
připomíná pouze jako „hradiště řečené Sokolov". V tomto roce náležel 
k malečskému statku. Hrad zřejmě sloužil k ochraně libické stezky a později 
pravděpodobně střežil i novou cestu směřující k Chotěboři. Na této nové 
cestě byl asi v blízkosti hradu postaven dřevěný most, neboť v r. 1456 je 
v deskách zemských zmíněn Sokolov „nad mosty". Dřevěný most zřejmě 
umožňoval snadnější přechod přes Doubravské údolí a v případě nebezpečí 
mohl být zničen, a tím znesnadněn přechod na druhý břeh řeky Doubravy. 

   

[5] Čertův stolek – Skalní věž s vyhlídkou se vypíná až do výšky 30 m nad 
údolí řeky Doubravy. Pod skálou se nachází rozsáhlé kamenné moře. Vrchol 
je turisticky zpřístupněn. 

[6] Skály Koukalky – Rulové skály nedaleko kapličky sv. Anny získaly 
jméno podle Václava Koukala, kterému zde v 16. století patřily pozemky. 
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[7] Chotěboř – Chotěboř je město v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina, 
14 km severovýchodně od Havlíčkova Brodu. Východně od Chotěboře teče 
řeka Doubrava. Rozkládá se (vč. místních částí) na 5405 hektarech. 
Centrum se nachází v nadmořské 515 m. V roce 2011 zde žilo přes 9 tisíc 
obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. První 
písemná zmínka o Chotěboři se váže k roku 1265. Stříbrné doly v okolí 
Chotěboře byly příčinou toho, že osadu zakoupil král Jan Lucemburský a v 
roce 1331 ji povýšil na město. Roku 1421 došlo v Chotěboři k tragické 
události – v městských stodolách bylo katolickými pány upáleno 300 
zajatých husitů. Královským městem zůstala Chotěboř až do konce 15. 
století, kdy ji na půldruhého století získal mocný šlechtický rod Trčků z Lípy. 
V 17. a 18. století se majitelé města velmi rychle střídali. Hrabě Vilém 
Leopold Kinský nechal v letech 1701–1702 postavit v Chotěboři raně barokní 
zámek s kaplí Nejsvětější Trojice, obklopený anglickým parkem. 
Nejvýznamnějšími majiteli zámku byli od roku 1836 až do konfiskace v roce 
1948 příslušníci šlechtického rodu Dobřenských z Dobřenic, jimž byl v roce 
1992 zámek navrácen. V zámku sídlí Městské muzeum v Chotěboři. 
Návštěvníkům nabízí různé sezonní historické, etnografické či výtvarné 
výstavy. K dalším významným památkám města patří kostel sv. Jakuba 
Většího (původně románský, posléze gotický a koncem 19. století 
přestavěný v pseudogotickém stylu), na náměstí pak pozdně barokní dům 
čp. 194 a budova staré radnice. Za zhlédnutí stojí rovněž hřbitovní kaple 
Povýšení sv. Kříže či kaple sv. Anny na okraji města. 
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