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   Cyklotoulky se 

      Slovanem – 

 tentokrát z Golčova 

 Jeníkova do Pardubic 
(sobota 19. září 2020) 

 
 
 

Odjezd: 

 

Odkud Přestup Kam 

Pardubice (odjezd 
v 8:00 – R894) 

Kolín (příjezd 
v 8:24, odjezd 
v 8:47 – R977) 

Golčův Jeníkov 
(příjezd v 9:18) 

 

Sraz: V hale hlavního nádraží v dostatečném předstihu před odjezdem 

Trasa (75 km):  Golčův Jeníkov – Nasavrky – Zhoř – Jakubovice – Sychrov 

– Vilémov – Heřmanice – Pařížov – Třemošnice – Závratec – Lhůty – 
Žlebské Chvalovice – Licoměřice – Lipovec – Podhořady u Ronova – 
Semtěš – Litošice – Seník – Pelechov – Brloh – Podvrdy – Lipoltice – 
Urbanice – Rašovy – Svojšice – Chrtníky – Choltice – Svinčany – Jeníkovice 
– Jezbořice – Čepí – Dřenice – Medlešice – Mikulovice – Nemošice – 
Pardubice 
 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz, 

mobil 739 569 070. 

 

Tak se koukejte přihlásit, protože pouze a jen s kvalifikovanými vedoucími 
KČT Slovan Pardubice poznáte ty pravé krásy světa.  

 

Výlet připravil a vede Martin Horák (mobil 776 115 408) 
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Vlastivědně - poznávací text 

  
[1]  – Golčův Jeníkov – Golčův Jeníkov je město v okrese Havlíčkův Brod v 
Kraji Vysočina, 25 km severozápadně od Havlíčkova Brodu. Žije zde 
přibližně 2 700 obyvatel. Městem protékají potoky Váhanka a Výrovka, které 
jsou levostrannými přítoky říčky Hostačovky. Poprvé obec písemně zmiňuje 
kronikář Jarloch v polovině 12. století. V letech 1461–1580 byla v majetku 
Slavatů z Chlumu a Košumberka. V roce 1636 dostal od císaře obec darem 
generál Martin Maxmilián Goltz (†1653). Roku 1673 byl Jeníkov v majetku 
Barbory Eusebie hraběnky ze Žďáru, podruhé provdané za hraběte Karla 
Leopolda Caretto Millesimo.  

[2] – Zámek Klášter – Jádro zámku pochází z jednoho z největších 
benediktinských klášterů ve střední Evropě, který byl do základů vypálen 
husity. Na nich byla v roce 1578 postavena opevněná tvrz, která později 
získala podobu renesančního zámku. Současný vzhled sídla je výsledkem 
stavebních úprav, které v roce 1746 provedl hrabě Caretto de Millesimo, 
markýz ze Savony v duchu pozdního baroka. Jedná se o obdélný patrový 
objekt s mansardovou střechou a mohutným dvoupatrovým rizalitem s 
arkádovým podjezdem. Zámecké prostory dnes slouží pro pořádání 
konferencí, oslav a dalších společenských setkání. 

[3] – Přírodní park Doubrava – Přírodní park Doubrava je chráněná oblast 
v okrese Chrudim, součásti Pardubického kraje. Vyhlášen byl roku 14. 
listopadu 1998. Rozkládá se na ploše o rozloze asi 65 hektarů (dle jiných 
zdrojů 426 hektarů). Má protažený tvar ze severu k jihu. Na severní straně ji 
vymezuje město Ronov nad Doubravou, na jižní zas obec Spačice. Část 
východní hranice přírodního parku se dotýká města Třemošnice. Celým 
územím ve směru od jihu na sever protéká řeka Doubrava, na níž se na 
území parku nachází vodní nádrž Pařížov s hrází z lomového kamene, která 
je technickou památkou. Mezi Mladoticemi a Ronovem nad Doubravou navíc 
protékají vody řeky umělým vodním tunelem. 

[4] – Třemošnice – Město Třemošnice se nachází v okrese Chrudim, kraj 
Pardubický, 25 km jihozápadně od Chrudimi. Městem protéká Zlatý potok, 
který je pravostranným přítokem řeky Doubravy. Žije zde přibližně 3 100 

obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1564. K rozvoji obce 
došlo po spojení s panstvím Ronov nad Doubravou. V roce 1750 byl na 
místě staré tvrze postaven malý zámek. Předpokládá se i podíl Jana Blažeje 
Santiniho na jeho výstavbě. Součástí zámku je kaple, která je dnes 
přístupná veřejnosti. Roku 1816 byla založena slévárna, později též 
strojírna. 1. července 1994 získala Třemošnice status města. 

[5] – Berlova vápenka – Berlova vápenka u města Třemošnice, známá též 
jako Vápenka Závratec, je cenná technická a kulturní památka, dokládající 
místní průmyslovou tradici a historii. Jde o evropskou raritu – 150 let starou 
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výrobnu vápna, ke které vedla 5 km dlouhá lanová dráha. V letech 2009–
2010 provedlo město Třemošnice s podporou Evropské unie rekonstrukci 
vápenky, která dnes slouží veřejnosti jako muzeum železnohorského 
vápenictví. 

  

[6] – rozhledna Na Kopečku – Dřevěná rozhledna s posezením byla 
postavena v roce 2007 manžely Bohuňkovými. Stojí na soukromém 
pozemku v obci Lipovec v části Licoměřice, je ovšem volně přístupná. Z 
ochozu rozhledny, který je ve výšce 8 m, je výhled směrem na Čáslavsko. 

[7] – tvrz Semtěš – V obci Semtěš stála kdysi gotická tvrz, která byla 

vybudována pravděpodobně někdy v polovině 14. století. Na konci 16. století 
přestal nový majitel jevit zájem, objekt pozvolna chátral. Do dnešní doby se 
zachovala pouze obranná hranolová věž, která slouží jako rozhledna. Po 
výstupu užasnete nad výhledem po Čáslavské 
kotlině a na západní částí Železných hor. 

[8] – lom Brloh – Údolí podél potoka z Brlohu do 
Pelechova nabízí pohled na řadu malých i větších 
lomů a přirozené výchozy ukloněných vrstev v 
korytě potoka. V minulosti zde byly těženy 
křemence a břidlice prvohorního stáří, ve kterých 
se vzácně nalézá zkamenělá fauna. Nedávno 
znovu obnažený lom odkrývá jak pískovce a 
prachovce ordovického (prvohorního) stáří, tak i 

ve vyšších partiích slepence a křemence usazené 
v době křídy (druhohory). 

[9] – lom Lipotice – Původní lomy na křemenec, které jsou dnes značně 
zarostlé, poskytují zajímavé nálezy zkamenělé fauny prvohorního stáří 
včetně trilobitů. V lese severně od Lipoltic se nachází romantická Lipoltická 
skála taktéž z křemencové horniny. Ty jsou řazeny k tzv. lipoltickému 
souvrství. 

Berlova Vápenka zámek Klášter 

tvrz Semtěš 
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[10] – tvrz Svojšice – Zřícenina tvrze z roku 1365, která byla vypálena za 
třicetileté války, se nachází přímo v obci asi 4,5 km po červené turistické 
značce z Heřmanova Městce. Před zříceninou stojí pomník zdejší rodačky 
Julie Sýkorové (1826-1855), manželky spisovatele a novináře Karla Havlíčka 
Borovského. Svojšice byly proslaveny především festivalem Svojšický 
slunovrat, amfiteátr je stále využíván ke kulturním akcím. 

  

[11] – zámek Choltice – Původně renesanční zámek byl postaven v 16.stol.  
Zámek se dočkal v 17. století přestavby do dnešní barokní podoby. V 
zámeckých interiérech sídlí vlastivědné muzeum a najdete zde ukázku 
vybavení barokní lékárny. V jižním křídle se nachází kaple sv Romedia. 
Areál zámku je na seznamu kulturních památek. Máte zde na výběr ze dvou 
prohlídkových okruhů. Prvním si projdete zámek a kapli sv. Romedia. Druhý 
vás provede Muzeem černého divadla. Popřípadě můžete oba okruhy spojit. 

[11] – zámek Medlešice – Barokní zámek s krásným a přístupným parkem 
při silnici z Pardubic do Chrudimi. Zámecký park je osázen vzácnými stromy. 
Najdete zde památný buk lesní (obvod kmene 410 cm).V současné době má 
v zámku klubovnu M-klub Medlešice, který zprostředkovává dětské aktivity. 

   

 

tvrz Svojšice rozhledna Na Kopečku 

zámek Choltice zámek Medlešice 
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