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Z Golčova Jeníkova do Světlé n.S.  

sobota 8.června 2019 
 

 

Spojení:  

 

 

 

 

 

Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale pardubického hlavního 

nádraží. 

Charakter tras: Trasy vedou mírně zvlněnou krajinou Vysočiny, převážně po přírodních 

cestách. Trasy vedou až na závěrečných 300 m k nádraží ve Světlé n. S ze 100 % po 
značených cestách. 

Trasy: 

TRASA 1: 22 km; stoupání 307 výšk. m.; klesání 278 výšk. m: Tato trasa je velmi 
jednoduchá, neboť téměř až do konce nespustíme z očí žlutou turistickou značku. 
Půjdeme přes tyto rozcestí: Golčův Jeníkov město ŽST (0 km) – Golčův Jeníkov náměstí 
(700 m) – Vohančice (2,5 km) – Fabiánka rozc. (5,5 km) – Kysibelská alej – rozc. 
s modrou, zde se oddělí skupina č. 2 (7,5 km) + možno absolvovat po modré značce 
směr Habry 600 m odbočku k židovskému hřbitovu, po prohlídce 600 m zpět na žlutou – 
obec Lubno (11 km) – obec Bačkov (12 km) – obec Zboží (14 km) – Vlčkův mlýn (17,5 
km) – Josefodol (19 km) – Světlá n. S odb k žst (21,5 km) – Světlá n. S žst (22 km) 

TRASA 2: 15,5 km; stoupání 175 výšk. m.; klesání 84 výšk. m.  Upozornění: Tato 
trasa je ukončena na železniční zastávce, kterou obsluhují pouze osobní vlaky. 
Pokud si ji zvolíte, špatně si rozložíte své tempo a nestihnete osobní vlak ve 13:43 
na Kolín nebo ve 14:32 na Světlou, tak je zde poté velká mezera a je nutné zde na 
další vlak čekat až do 17:46 v obci bez jakéhokoliv vyžití!! Společně s trasou 1 až na 

rozcestí Kysibelská alej (7,5 km) – poté doprava po modré značce přes rozcestí: obec 
Chrtníč (9 km) – Mariánská studánka odb. (11,5 km) – ke studánce 400 m tam a po 
stejné cestě 400 m zpět – Leština u Světlé žst (15,5 km) 

Spojení zpět pro trasu 1:                                                                                                             
Světlá n. S 14:15 (R 982) – Kolín př. 15:09 odj. 15:38 (R 893) – Pardubice 16:02               
Světlá n. S 16:15 (R 980) – Kolín př. 17:09 odj. 17:38 (R 895) – Pardubice 18:02                        
Světlá n. S 17:32 (Os 5916) – Kolín př. 18:35 odj. 19:02 (Ex 545) – Pardubice 19:21                

Spojení zpět pro trasu 2:                                                                                                                               
Leština 13:43 (Os 5910) – Kolín př. 14:32 odj. 14:38 (R 869) – Pardubice 15:02       
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Leština 14:32 (Os 5909) – Světlá př. 14:46 odj. 16:15 (R 980) v mezičase možná 

procházka do centra – na náměstí, k zámku – Kolín př. 17:09 odj. 17:38 (R 895) – 
Pardubice 18:02 Poznámka: Protože pojedete do Světlé a poté se budete v opačném 

směru vracet po stejné trati zpět, je nutné si koupit 2 jízdenky, a to z Leštiny do Světlé a 
ze Světlé do Pardubic           

Mapa: Trasa č. 2 a první polovina trasy č. 1 je na zelené mapě KČT č. 45 Železné hory, 
druhá polovina trasy č. 1 je na zelené mapě KČT č. 46 – Havlíčkobrodsko 

Občerstvení: Po trase budeme procházet jen několika velmi malými obcemi, proto si 
zabalte dostatek vlastního jídla a pití. U trasy č. 1 na konci možné občerstvení v kiosku na 
nádraží, v případě většího množství času do odjezdu některá restaurace v blízkosti 
náměstí. U trasy č. 2 na konci žádné občerstvení není, je tam jen hospoda, která otevírá 
až v 17:00.       

Cena: Základní jízdné z Pardubic do Golč. Jeníkova města je 117 Kč; ze Světlé do 

Pardubic 151 Kč. Až do Světlé nad Sázavou lze uplatnit i regionální jízdenky Skupinová 
víkendová Středočeský kraj za 319 Kč pro 5 osob, kde max 2 mohou být starší 15 let. 
Nebo pro jednu osobu Celodenní jízdenka Středočeský kraj za 239 Kč. Na trati z Kolína 
do Pardubic tyto 2 jízdenky platí až z Přelouče. Proto je při zakoupení těchto 2 jízdenek 
nutné si přikoupit ještě jízdenku Pardubice – Přelouč. Dle zprávy od infocentra ČD není 
nutné používat vlak, který v Přelouči staví. 

Výlet připravil, vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko.                              
lubos.datko@gmail.com 723 366 096 (O2). Prosím případné zájemce, aby se mi před 
akcí nezávazně nahlásili na mail, abych si mohl udělat obrázek o orientačním počtu 

účastníků.            

Vlastivědně – poznávací text 

1. Golčův Jeníkov – Město s cca 2700 obyvateli leži na severním okraji kraji Vysočina, 

asi 25 SZ od okresního města Havlíčkův Brod. První písemná zmínka je z druhé poloviny 
12. století. Ve městě se každoročně na velikonoční neděli běhá silniční závod Běh 
městem Jarmily Kratochvílové, kterého se účastní běžci z celého světa. Odpoledne po 
závodu pořádá ve stopách závodu zdejší odbor KČT turistický pochod. Ač není Golčův 
Jeníkov město kdovíjak velké, tak je v něm velké množství památek. V ulici od nádraží na 
náměstí můžeme obdivovat děkanský kostel. věž se zvonicí a jezuitskou rezidenci. Na 
náměstí radnici s podloubím, budovu Staré pošty nebo Viktoriin dům. Na náměstí je také 
jeden ze středů ČR. Dalši významné památky, kolem kterých už ale nepůjdeme jsou 
Starý a Nový zámek, Golčova trvz – dnes sídlo galerie, synagoga, nebo židivský hřbitov. 

2. Kysibelská alej – Asi 1 km dlouhá alej se 177 břízami, jejich stáří je přibližně 100 let. 

Alejí prochází žlutá turistická značka. 

3. Bačkov – Obec se 123 obyvateli leží 10 km SV od Světlé nad Sázavou. Ve středověku 

nejprve patřila pod klášter ve Vilémově, poté pod panství ve Světlé. Do r. 1990 patřil pod 
město Habry, dnes je to samostatná obec. V obci býval zámek, ten je ale už zbořený. 
Mezi pamětihodnosti patří kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého. 

4. Zboží – Část města Habry, ve které žije cca 185 obyvatel. Mezi významné památky 

patří barokní zámek z roku 1700. Dnes je v zámku domov pro osoby se zdravotním 
postižením.  
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5. Světlá nad Sázavou - Vznik města sahá do doby tzv. vnitřní kolonizace probíhající od 

2. poloviny 12. století. V pamětní knize bývalého vilémovského kláštera byla jako jeho 
majetek uváděna Světlá již roku 1207. Obdobím rozkvětu se pro Světlou doba následující 
po husitských válkách, kdy město získali Trčkové z Lípy. Tento rod vládl celému 
střednímu Posázaví až do roku 1634, kdy mu bylo panství zkonfiskováno. Světlá se pak 
postupně dostala do rukou řady katolických, většinou německých šlechticů. V 18. století 
zasáhl Světelsko čilý hospodářský ruch. Světlá je městem skla a kamene. Symbol těchto 
odvětví je ztvárněn v pomníku, který od roku 1992 stojí na zdejším náměstí. Počátek 
sklářství na Světelsku byl v 17. století umožněn velkou plochou zdravých lesů. Ve 
sklářských hutích se topilo převážně dřevěným uhlím, které se vyrábělo především z 
buků. Ruku v ruce s výrobou skla šlo i jeho zušlechťování, leštění a broušení. Na 
Světelsku bylo množství drobných skláren, z nichž největší - josefodolská - byla 
přestavěna v roce 1861 z bývalé papírny. V roce 1967 se začalo s budováním nové velké 
sklárny - dnešní a. s. Sklo Bohemia. Vedle tradiční ruční výroby je zde také automatická 
výroba nápojového skla hladkého i zušlechtěného broušením. Téměř dvě stě let se ve 
Světlé brousily polodrahokamy, hlavně české granáty, ale mezi dvěma světovými válkami 
toto průmyslové odvětví zaniklo. Dalším významným odvětvím je těžba žuly a její 
zpracování, přestože je mnohem mladšího data než sklářství. Největším lomem v této 
oblasti je Horka, z jejíž žuly jsou mj. obklady fasád některých významných staveb v Praze 
i jinde.  
Jednou z nejhezčích staveb města je zámek, stojící na levém břehu Sázavy. 
Pravděpodobně zde stála tvrz, kterou v roce 1567 Burian Trčka z Lípy přestavěl na 
zámek. Do dalších přístaveb se po třicetileté válce pustili Vernierové a Černínové. Jako 
poslední bylo hrabětem Františkem ze Zichy postaveno západní křídlo zámku, čímž se 
uzavřelo obdélníkové nádvoří. Zámek je jednopatrová budova o čtyřech křídlech, která 
uzavírají nádvoří s kašnou. Hlavní vchod do zámku je uprostřed západního křídla a 
druhým klenutým vchodem ve východním křídle se vstupuje do anglického parku.  
Děkanský kostel sv. Václava má věž s charakteristickým dřevěným patrem s podsebitím, 
která tvoří významnou dominnatu města.  V kryptě pod kostelem odpočívá Jan Rudolf 
Trčka, jímž slavný rod vymřel po meči.  

 

Foto: Zvonice v Golčově Jeníkově a zámek ve Světlé nad Sázavou. Foto z vlastního 
archivu. 
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TRASA Č. 2 A PRVNÍ PŮLKA TRASY ČÍSLO 1 PO ŽLUTÉ ZNAČCE 
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DRUHÁ POLOVINA TRASY ČÍSLO 1 


