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                  (Údolím Čestínského potoka do Kácova) 

 

      sobota 5. října 2019 

   
Odjezd: v 8:01 hod. (rychlík R Zlínský expres) z hlavního nádraží ČD Pardubice do Zbraslavic 

(z Přelouče odjezd 8:10, příjezd do Kolína 8:24, zde přestup na rychlík R Vysočina odjezd 8:47, 
příjezd do Kutné Hory 8:56, zde přestup na výlukový bus směr Zruč n/S odjezd 9:02, příjezd do 
Zbraslavic 9:42)  

Sraz: v 7:40 v nádražní hale pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi společné skupinové 

jízdenky) 

Odjezd zpět: ze železniční zastávky Kácov zastávka směrem na Čerčany s přestupem v Ledečku 

a Kolíně  

Kácov zastávka  odj.    15:14    17:14 
Ledečko  příj./odj.        15:47/16:06         17:47/18:03 
Kolín hl.n.  příj./odj.        17:15/17:38           19:15/19:38  
Pardubice hl.n.   příj.               18:02    20:02  

Trasa: vystoupíme společně ve Zbraslavicích [1] (pravidelný příjezd 9:42), odkud půjdeme celou 
cestu po M. Nejprve vykročíme krátce doleva, než dojdeme k silnici, po níž půjdeme doprava 1 

km do středu městečka. Zde projdeme kolem kostela, zámku a zbytků tvrze, stočíme se doprava 
a po silnici sejdeme do údolí Hodkovského potoka, které překřížíme spolu s Č a na křižovatce 
silnic jdeme po té vlevo krajem lesa. V místě, kde se silnice stáčí vlevo, my pokračujeme dále po 
okraji lesa a ještě dále skrz les do Čestína [2] (7,5 km), kde mineme kostel a zámek a za obcí 
odbočíme ze silnice doleva do údolí Čestínského potoka. Tímto údolím poté pokračujeme kolem 
Koutského mlýna a Račíněvsi [3] až do Kácova [4] k pivovaru Hubertus (+10 km, celkem 17,5 
km). Po vydatném občerstvení a prohlídce letoviska se vrátíme cca 0,5 km na železniční 

zastávku Kácov zastávka, kde vyčkáme příjezdu vlaku. 

Převýšení: trasa vede převážně údolím Čestínského potoka, převýšení je nevýznamné (200 m) 
a trasa pohodlná.  

V případě nepříznivého počasí bude program přiměřeně upraven. 

Možnosti občerstvení: Zbraslavice, Kácov, jinde nejisté  

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 43 Střední Posázaví (5. vydání z roku 2015)  

Jízdné: záleží na počtu zájemců o společnou skupinovou jízdenku. Celkové jízdné za obě cesty 

pro jednu osobu by nemělo přesáhnout 150 Kč. 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070. 

Trasy připravil, výlet vede a příjemné zážitky přeje všem: David Šebesta 

(mobil 776 823 797 Vodafon) 
 

Již v sobotu 12. října 2019 máme další akci, které se mohou opět zúčastnit všichni přátelé pěší 
turistiky. Autobusový zájezd s názvem MÁCHŮV KRAJ - VLHOŠŤ připravil a vede Petr 

Dračínský. 
 

Turisticko-vlastivědný text. 
[1] Zbraslavice – malebně položené letovisko. Zbraslavice jsou doloženy v roce 1260, 

městečkem jsou od 14. století. V jádře románský jednolodní kostel sv. Vavřince byl vybudován ve 
12. století, později však byl mnohokrát přestavován. Presbytář má hrotitá okna a na severní 
straně gotickou sakristii. Barokní oratoř. Hranolová pozdně gotická věž byla zvýšena v roce 1767, 
na její severní straně jsou 2 románská okénka. Západní portál je bohatě profilovaný. V podvěží se 
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nachází raně gotický portál z doby kolem roku 1300. V severní stěně je umístěn sedlový portál s 
gotickými dveřmi do sakristie. Ke konci 15. století byla ve Zbraslavicích postavena tvrz, na 
počátku 17. století přestavěná na jednopatrový zámek, který však v roce 1809 vyhořel a již nebyl 
obnoven. Dnes jen zbytky bývalé tvrze. Poblíž stojí tzv. starý zámek s renesančním jádrem, 
částečně přestavěný v baroku. Na náměstí se nachází příklad lidové zástavby – souvislá řada 
domů na úzkých parcelách s čely do náměstí. Směrem na Uhlířské Janovice stojí židovský hřbitov 
s náhrobky od počátku 19. století. Židovská čtvrť (dnes Kutnohorská ulice) se skládá z 12 domů a 
bývalé židovské hospody. 1,5 km sv. od Zbraslavic bylo zřízeno sportovní letiště (vyhlídkové lety, 
letecká škola).      
[2] Čestín – novorománský kostel sv. Petra a Pavla z let 1859-61 s dominantní věží stojí na místě 
románského kostela z 2. poloviny 12. století, který byl v roce 1859 zbořen. Podle něj se městečko 
dříve nazývalo Čestín Kostel. Gotickou tvrz z konce 14. století získal na konci 16. století Adam 
Slavata z Chlumu. Ten se chtěl vyrovnat předním českým šlechticům, a proto od roku 1575 dal 
tvrz přestavovat na renesanční zámek. Byla to čtyřkřídlá jednopatrová budova, uzavírající pátým 
křídlem 2 nádvoří s arkádami. Slavata se tak zadlužil, že nakonec zemřel v roce 1616 v bídě v 
Kutné Hoře. V roce 1680 utiskovaní sedláci nenáviděného majitele Jana Fleislebena ubili a 
vzpouru potlačilo až císařské vojsko. Zámek však rychle pustl a toskánský vévoda Ferdinand dal 
na počátku 19. století podstatnou část zámku strhnout na dnešní torzo. Zbylo tedy jen severní 
renesanční křídlo se zazděnými arkádami a páté spojovací křídlo s renesančním portálem a 
ostěním oken. Dnes slouží jako byty. Kostel i zámek procházejí rekonstrukcí. Na bývalé škole je 
umístěna pamětní deska učitele F. Procházky, bývalého starosty Zemské jednoty hasičské v 
Čechách a organizátora domácího odboje, umučeného v roce 1945 v Terezíně.       
[3] Račíněves – ve vsi se nachází kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova z přelomu 18. a 19. století.  
[4] Kácov – obec doložená v roce 1352, městečkem od roku 1391. Na místě dnešního zámku 

stávala tvrz založená v polovině 15. století. Za vlády Kinských došlo v roce 1627 na panství 
k selskému povstání, při němž rebelové tvrz vyplenili. Místo ní byl postaven prostý barokní zámek 
s kamenným přízemím a dřevěným patrem. V roce 1726 získala panství toskánská kněžna Anna 
Marie Františka, sídlící v Zákupech. Nechala přestavět zpustlý kácovský zámek ve stylu 
severoitalského barokního šlechtického sídla. Zámek má čtvercový půdorys. Průčelí orientované 
k Sázavě je dvoupatrové, zatímco průčelí obrácené k městečku jednopatrové. Východní a 
západní strany mají výstupky s cibulovitými báněmi. Severní průčelí je převýšeno polopatrem, 
které je pro kácovský zámek do jisté míry typické. Jde v podstatě o chodbu, která umožňuje 
přístup do všech místností zámku. Uvnitř byla bohatá štuková výzdoba. Zámek měl v roce 1815 
dostat Napoleon II. zvaný Orlík, syn Napoleona Bonaparta. Již v roce 1832 však zemřel, aniž by 
se zámku ujal. V roce 1847 připadl zámek císaři Ferdinandu V. a stal se habsburským majetkem. 
Proto byl v roce 1918 zkonfiskován ve prospěch čs. státu a sloužil jako lesní správa. Nyní je 
majetkem obce, bylo v něm zpřístupněno muzeum. Původně gotický kostel Narození Panny Marie 
ze 14. století byl v 1. polovině 18. století zbarokizován, v roce 1819 upraven empírově a v roce 
1862 neslohově přestavěn. Je to trojlodní stavba s pravoúhlým presbytářem, sakristií a oratoří, 
věž je jednopatrová s jehlancem a vysokými půlkruhovými okny. Kostel je spojen se zámkem 150 
m dlouhou chodbou. U kostela stojí kaple z počátku 19. století s obrazem sv. Floriána ve 
výklenku. Barokní fara je z roku 1718. Na 
náměstí stojí barokní sousoší Panny 
Marie a Čtrnácti sv. Pomocníků, vytesané 
z červeného pískovce. Jde o hodnotnou 
práci z roku 1730. V roce 1897 se 
v Kácově rozšířila výroba hrnčířského 
zboží, které se rozváželo do širokého 
okolí. Výroba po 1. světové válce zanikla. 
Od roku 1728 až do 19. století byla ve 
mlýně pod zámkem papírna a později pila 
s elektrárnou. V Kácově se narodil Jan 
Valerián Jirsík (1798-1883), spisovatel, 
lidumil a českobudějovický biskup, který 
se zasloužil o vznik českého gymnázia 
v Českých Budějovicích. Jeho pamětní 
deska je umístěna proti kostelu.  


