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BOHDANEČSKO 

sobota 9. listopadu 2019 

zámecký park Dobřenice, bývalý letohrádek 

Rohoznice, rybníky Rozhrna a Skříň 

 

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

Spojení tam: 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Jelikož do Chlumce pojedeme rychlíkem a pak se budeme vracet osobním 
vlakem několik zastávek zpět po stejné trati, tak je nutné říct u pokladny Dobřenice přes 
Hradec Králové a Chlumec nad Cidlinou! (O víkendu je bohužel přímé spojení osobním 
vlakem z Hradce Králové do Dobřenic buď brzy ráno, nebo až před polednem.) 

Úniková možnost z trasy: Na 10. kilometru jede z obce Bukovka ve 13:16 linkový 
autobus do Pardubic.  

Spojení zpět: Trolejbus číslo 3 jezdí ze zastávky Lázně Bohdaneč, náměstí vždy ve :24 
a :54 po celé.  

Trasa: 16 km; 80 výškových metrů                                                                                

Od nádraží v Dobřenicích vykročíme vpravo a společně s cyklo 4198 dojdeme do centra 
obce na křižovatku s hlavní silnicí u pošty. Zde se dáme vlevo a dojdeme ke kostelu. Za 
kostelem přejdeme silnici a dojdeme ke vchodu do zámeckého areálu. Vejdeme bránou na 
zámecké nádvoří (bránu za sebou opět zavřeme), to projdeme šikmo vpravo na začátek 
parku. Zde se dáme ihned přírodní cestou vlevo a procházíme pěkným zámeckým parkem 
s rybniční soustavou. Po vyjití ze zámeckého parku se dáme ulicí vlevo a vystoupáme 
opět k hlavní silnici. Zde zahneme vpravo, jdeme obcí podél hlavní silnice a na 3. odbočce 
zahneme vlevo (zatáčí zde i cyklo 4276). Vyjdeme z obce, přejdeme nad dálnicí a za ní se 
dáme šikmo vlevo. Na následujících 2 lesních rozcestích se držíme vpravo a dojdeme 
ke zřícenině rohoznického letohrádku. Ten si prohlédneme jen od plotu, neboť je na 
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soukromém pozemku a je ve špatném stavu. Pokračujeme po lesní cestě dolů ke 
Klechtáveckému rybníku. Projdeme po jeho hrázi, za kterou je kamenitá cesta se 
závorou. Na té se dáme doleva a vyjdeme na okraj lesa před obcí Rohoznice, kde po 
pravé ruce máme posezení a cyklo rozcestník. Zde se dáme vpravo do kopce po cyklo 
4275, kudy náš žluté tabulky cyklo značení spolehlivě dovedou po 1 km na další 
cyklorozcestí. Na tom se dáme po cyklo 4276 vlevo a dojdeme na okraj obce Křičeň ke 
hřbitovu. Od hřbitova sejdeme dolů do centra obce na hlavní silnici. Na té se dáme vpravo, 
na další křižovatce v obci opět vpravo a na křižovatce na okraji obce vlevo. Po okresce 
dojdeme přes Habřinku do obce Bukovka na hlavní silnici. Zde zahneme vpravo a 
dojdeme do parčíku se zvoničkou a pomníkem padlým. Na úrovni pomníku padlým 
zahneme vlevo, přejdeme hlavní silnici (zatáčí zde i cyklo 4276) a dojdeme ke hřbitovu za 
obcí na okraji lesa. Za hřbitovem uhneme na lesní cestu vlevo a společně po naučné 
stezce a cyklo 4274 jdeme nejdříve lesem, poté mezi rybníky Rozhrna a Skříň na rozcestí 
se zelenou turistickou značkou. Závěrečné 4 km se budeme držet zelené turistické 
značky a přes obec Neratov dojdeme do Lázní Bohdaneč na náměstí.  

Mapy: zelená edice map č. 24 – Hradecko a Pardubicko. 

Cena: Základní jízdné Pardubice – Dobřenice přes Chlumec je 99 Kč. 

Občerstvení: Po trase žádné, až na konci v Lázních Bohdaneč. Proto sebou mějte 
dostatek vlastního jídla a pití. 

Výlet připravil, vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko. 😊 Budu rád, když se mne 

před akcí nezávazně nahlásíte na mail či telefon, abych si mohl udělat obrázek o 
předpokládaném počtu účastníků.  

Mobil: 723 366 096 (O2). Mail: lubos.datko@gmail.com 

Vlastivědně – poznávací text 

1. Dobřenice – Nejvýznamnější památkou je 
bezesporu zámek, který spolu s barokním kostelem 
sv. Klimenta tvoří dominantu obce. Dobřenické 
panství spolu se zámkem patřilo od 14. století až do 
roku 1862 rodu Dobřenských z Dobřenic. Roku 1862 
bylo panství prodáno baronu Weinrichovi. Ten nechal 
po požáru přestavět zámek do dnešní jednopatrové 
pseudoklasicistní podoby. V roce 1875 byl upraven i 
přilehlý anglický park. V roce 1928 koupil panství 
JUDr. Karel Loevenstein, předseda správní rady 
Škodových závodů v Plzni. Po roce 1948 byl zámek a 
panství znárodněno, v roce 1993 byl navrácen dceři Karla Loevensteina, která panství se 
svojí rodinou spravuje dodnes.  

 

2. letohrádek Rohoznice – lovecký novogotický letohrádek 
postavil v roce 1868 baron Weinrich v lese nad Klechtáveckým 
rybníkem, jako součást svého panství. Po roce 1928 patřil 
JUDr. Loevensteinovi. Po roce 1945 využívalo letohrádek JZD 
a Státní lesy. Dnes patří opět rodině Loevensteinů a chátrá.
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První část trasy: Dobřenice – letohrádek – rozcestí před Rohoznicí 
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Druhá část trasy: Rohoznice – Lázně Bohdaneč 
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