Turistická hra
„VÝLET DO MINULOSTI“
(Hrací list pro starší děti)
1. Stanoviště – Vstupujete do 20. století, které zahrnuje léta 1901 až 2000.
Na Chotěbořsku převažovala až do 1. světové války (1914-1918) zemědělská výroba,
zaměřená na pěstování brambor a nenáročných obilovin. Lehký průmysl se omezoval na
malé závody (tkalcovny, koželužny, pily, lihovar, pivovar). V roce 1902 byla vystavena kaple
sv. Anny podle návrhu……………………………………………...
Teprve v roce 1936 zde vznikl první větší strojírenský závod - Eckhardtova továrna,
předchůdce pozdějších Chotěbořských strojíren (podnik zaměřený na výrobu potravinářských
strojů), který byl v 80. letech největším podnikem v okrese Havlíčkův Brod.
Po 2. světové válce (1939-1945) se obnovovaly a zvětšovaly provozy závodů. Město se
pomalu modernizovalo a rozrůstalo srovnatelně s ostatními městy regionu – bylo založeno
gymnázium (1913) a střední zemědělská technická škola (1960).
2. Stanoviště – 19. století (rok 1801-1900)
Město Chotěboř střídalo majitele až do roku 1836, kdy ho získali Dobřenští z Dobřenic, kteří
v současnosti stále vlastní barokní zámek.
V tomto století ráz města narušilo několik velkých požárů, největším z nich byla v roce 1832
zničena většina domů na náměstí a kostel. Město se začalo přestavovat. Vznikl Okresní soud
(1849), městská pošta (1850) i Okresní hejtmanství (1850) – Chotěboř se stala správním
sídlem. Zakládaly se i nové školy, nová čtyřtřídní, chlapecká a dívčí měšťanská škola. Byla
dokončena stavba železniční tratě Německý Brod – Rosice nad Labem a první vlak do
Chotěboře přijel 1. června ..….……, což mělo velký význam pro rozvoj hospodářství města.
3. Stanoviště – 18. století (rok 1701-1800)
Od roku 1683 vlastní panství hrabě Vilém Leopold Kinský, který dal v letech 1701 - 1702
postavit v Chotěboři ………………… zámek na místě gotické tvrze (1865 – 70 částečně
přestavěný v novorenesančním stylu). V 18. století byli postupně majiteli Chotěboře František
Ferdinand Kinský, Karel Joachim Breda (známý vydřiduch proslulý krutým utiskováním svých
poddaných), Gustav Hanibal z Oppersdorfu a Jan Zebo z Brachfeldu.
4. Stanoviště – 17. století (rok 1601-1700)
Město bylo za třicetileté války (1618-1648) z jedné třetiny zničeno švédskými a dalšími
vojsky, silně utiskováno krutým Rudolfem Karlem Rašínem a pokatoličtěno.
Roku 1634 byl však Adam Erdman Trčka z Lípy zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna
v Chebu (Trčkové z Lípy drželi Chotěboř od roku 1499 až do roku 1634), majetek Trčků z Lípy
byl zkonfiskován a jako odměnu za Valdštejnovu zradu (vyzradil jeho jednání se Švédy) ho
získal Jaroslav Sezima Rašín z Riesenburka.
5. Stanoviště – 16. století (rok 1501-1600)
Mikuláš Trčka ………………… založil ve městě roku 1510 špitál, masné krámy, lázeň a
postupně i četné rybníky. V té době dochází v Chotěboři také k rozkvětu řemeslné výroby,
především soukenictví a tkalcovství, dále zde byly obuvníci, řezníci, mlynáři a pekaři.
V průběhu 16. století (rok 1501-1600), se domy intenzivně přestavovaly z původních
dřevěných na kamenné.

Tzv. Trčkovský dům, pozdější radnice na náměstí, byl postaven v roce 1600 v renesančním
slohu a po několika přestavbách stojí dodnes.
6. Stanoviště – 15. století (rok 1401-1500)
V době husitských válek (1419-1434) zůstávalo město katolické. V lednu roku 1421 obsadil
Chotěboř husitský oddíl (husitské války 1419-1434) vedený táborským knězem Petrem
Hromádkou z Jistebnice, který se stal jeho hejtmanem. Při následném protiútoku a obléhání
Chotěboře katolickými vojsky bylo dohodnuto předání města výměnou za klidný odchod
husitských bojovníků. Obléhatelé ale dohodu nedodrželi a na ……. husitů upálili ve třech
místních stodolách. Tuto událost připomíná pomníček v zahradě bývalé městské elektrárny z
roku 1929.
Královským městem zůstala Chotěboř až do roku 1499, kdy přešla do rukou mocného
šlechtického rodu Trčků z Lípy. Definitivně tak přestala být městem královským a stala se
městem poddanským.
7. Stanoviště – 14. století (rok 1301-1400)
Po celé 14. století bylo hornictví hlavní činností městskou, došlo k rozvoji rybníkářství, bylo
vystavěno opevnění. Chotěboř i díky stříbrným dolům koupil král Jan Lucemburský (13101335) a povýšil ji roku 1331 na město.
Další výsady získala Chotěboř od Karla IV. (král český 1346-1378, císař Svaté říše římské)
který ji prohlásil věnným městem českých královen, věnoval městu znak (r. 1350) a
následně právo vybudovat hradby (r. 1356) Chotěboř poté existovala jako věnné město
českých královen až do roku 1393.
8. Stanoviště – 13. století (rok 1201-1300)
První písemná zmínka o osadě jménem Chotěboř pochází z roku 1265 (v Čechách vládl
Přemysl Otakar II. 1253-1278), kdy byl majitelem zdejšího panství Smil z Lichtenburka,
kterému v Chotěboři i na dalších místech Českomoravské vysočiny patřily stříbrné doly.
Úspěšná těžba vedla k rozvoji osady a posléze v roce 1278 i k povýšení králem Přemyslem
Otakarem II. (král ………………………….) na městečko. Zdejší těžbu stříbra potvrzuje
dochovaný místní název Na stříbrném dolci.
9. Stanoviště – 12. století (rok 1101-1200)
Přesné datum založení Chotěboře není známo. Podle dochovaných fragmentů zdiva pozdně
románského kostelíku lze předpokládat, že první osada zde stála už ve 12. století, snad v jisté
souvislosti s Libickou (Liběckou) stezkou, která zdejším krajem procházela. Chotěboř byla
pojmenována podle historicky nedoloženého ………………………………………………….
V okolí se nacházela naleziště stříbra, a tak byl zájem osadu rozvíjet.
10. Stanoviště – 11. století (rok 1001-1100)
V období starověku a raného středověku procházela v těsné blízkosti osady, pozdějšího města
Chotěboře, jedna z hlavních středověkých obchodních cest spojujících Čechy a Moravu, zvaná
…………………….…….. Tato stezka spojovala Čáslavský a Brněnský župní hrad a vedla z
Čáslavi přes Kněžice, Vilémov, Libici nad Doubravou, Ždírec nad Doubravou, Vojnův Městec,
Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Oslavany, Ivančice a končila někde
pod Brnem, kde se spojovala se stezkou Jantarovou. Název stezky, podle některých pramenů,
souvisí se jménem Ljubjata, který prý se svojí čeledí stezku v 11. století vysekal. Jiní soudí,
že se stezka jmenuje podle Libice nad Doubravou, kterou procházela. Asi ve 13. století už ale
stezka Libici obchází a prochází Chotěboří.

