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TRASA PM1: Lesoparkem Litavka až na Řimbabu (rozhledna, důl)
Chce-li se kdokoliv z Příbramanů proběhnout, projít se, případně vyrazit s dětmi na krátký výlet na
kole v přírodě, jednou z přirozených a prověřených bude volba lesoparku u Litavky.
Jde o rovinatou cestu, částečně lesem, částečně po okraji lesa, později okolo luk podel říčky Litavky až
k hrázi Vysokopeckého rybníka v Bohutíně.
V nedávné době zde byla vybudována nová naučná stezka, dlouhá téměř 2 km. Je osazena novými
informačními tabulemi s celkem 12 zastávkami.
Po hrázi Vysokopeckého rybníka lze dojít až do Bohutína. Snad jen upozorníme, že poslední z
ocelových lávek je velmi úzká (méně než 60 cm) a nelze ji projet kočárkem, případně se sportovním
vozíkem (např. za cyklokolem).
V Bohutíně však velmi doporučujeme prohlídku bývalého hornického dolu Řimbaba. Spolek
Řimbaba, který expozici provozuje, nabízí zážitky v mnoha podobách: návštěvu místní štoly,
rozhlednu (těžní věž), prohlídku důlní techniky, a další lákadla. Na své si tak zde přijdou zejména děti.

Víte že..
Důl Řimbaba je jednou z nejmenších šachet bohutínského rudního revíru, která byla v aktivním
provozu v létech 1843–1900. Za dobu své existence dosáhl důl 270 m kolmé hloubky a bylo zde
vyraženo téměř 6 km různých chodeb a překopů.
Od roku 1900 sloužil jako pomocný provoz a větrací jáma pro ostatní šachty revíru, v létech
1954-1969 také jako školní důl pro studenty SPŠH v Příbrami.
Po ukončení hornické činnosti v oblasti je tato šachta používána jako přístupový bod do tzv. dědičné
štoly.

Číslo trasy: PM1
Určeno pro: chodce, běžce, cyklisty
Výchozí bod: Příbram, za stadionem (parkoviště)
49° 40' 38.15" N
13° 58' 29.93" E
Cílový bod: Řimbaba (rozhledna, prohlídkový důl)
49° 39' 58.29" N
13° 57' 54.18" E
Délka trasy: 2,3 km
Orientační čas: chodec 45 min., běžec 29 min., cyklista
18 min.
Značení trasy: naučnou stezkou, neznačenou cestou
Povrch: 85% jemná šotolina, 15% asfalt
Vhodné pro děti: Ano
Možné občerstvení: Restaurace Pivovar Podlesí
Pizzeria & Ristorante Atollo (Příbram)
Restaurace na Vršíčku, Březové Hory
Hodnocení trasy: 100%

