
(vlastně Sázava IX.)

sobota 10. října 2020

Odjezd: v 7:53 hod. z hlavního nádraží ČD Pardubice do Hlinska v Čechách (z Rosic n/L odjezd
8:00,  z Chrudimi  8:13),  v Hlinsku přestup na spěšný vlak odjezd 9:08,  příjezd do Havlíčkova
Brodu 9:54 

Sraz: v 7:30 v nádražní hale pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi společné skupinové
jízdenky)

Odjezd  zpět: z  nádraží  ve  Světlé  n/S  nebo  ze  železničních  zastávek  Pohleď  a  Okrouhlice
s přestupem v Kolíně 

Okrouhlice          odj. 13:55 15:54
Pohleď     odj. 13:58 15:57
Světlá n/S příj./odj.        14:03/14:16         16:02/16:16 17:19 18:16
Kolín hl.n. příj./odj.        15:09/15:38        17:09/17:38    18:21/18:38    19:09/19:38
Pardubice hl.n.   příj. 16:02           18:02              19:02              20:02

Trasa: vystoupíme společně na železničním nádraží v Havlíčkově Brodě [1] (pravidelný příjezd
9:54), odkud sejdeme po Ž kolem autobusového nádraží k Sázavě (1 km), kde se napojíme na Č,
po níž již půjdeme až do cíle. Nejprve pokračujeme po souběhu Č a Ž doleva po proudu Sázavy.
Na  rozcestí,  kde  se  připojuje  ještě  M,  zahneme  doprava  a  přes  náměstí  a  centrum  města
pokračujeme po souběhu s M kolem areálu nemocnice (nemocniční vrah Zelenka) a léčebny, kde
můžeme zamávat našim spoluobčanům, kteří již nemají tu volnost, jakou máme my. Pokračujeme
stále v přímém směru, M se oddělí doprava, my se o něco později stočíme doleva, u železniční
zastávky Havlíčkův Brod – Perknov přejdeme Sázavu a trať (+5 km) a přes Veselice,  návrší
Skalice, údolíčko Úsobského potoka a Klanečnou dojdeme do Okrouhlic, kde mineme po pravé
straně zámek a zamíříme do restaurace Na Staré poště, kde bude čas občerstvení (+4,5 km,
celkem 10,5 km). Zde je již možnost sednout do vláčku a výlet zakončit  [2] (celkem 11 km).
Pokračujeme podél trati, přes vesničku Olešnice a opět podél trati k železniční zastávce Pohleď
[3],  kde je  další  možnost  výlet  zakončit  (+4 km, celkem 15 km).  Pozůstalí  přejdou opět  trať
i Sázavu a po jejím levém břehu budou pokračovat převážně lesem až do Světlé [4], kde lze hned
na počátku města zahnout po lávce k nádraží (celkem 19,5 km) nebo pokračovat po turistickém
značení do centra města, prohlédnout si pamětihodnosti (zámek, kostel atd.), občerstvit se a až
poté dojít po souběhu M a Ž k nádraží (celkem 21 km).    

Převýšení:  trasa  vede  převážně  údolím  podél  Sázavy,  převýšení  je  nevýznamné  a  trasa
pohodlná. 

V případě nepříznivého počasí bude program přiměřeně upraven.

Možnosti občerstvení: Havlíčkův Brod, Okrouhlice, Světlá nad Sázavou, jinde nejisté 

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 46 Havlíčkobrodsko (nejnovější je 5. vydání z roku 2017) 

Jízdné: záleží na počtu zájemců o společnou skupinovou jízdenku. Celkové jízdné za obě cesty
pro jednu osobu by nemělo příliš přesáhnout 200 Kč (výhodné je IN50 nebo IN75).

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 17. října 2020 máme další akci, které se mohou opět zúčastnit všichni přátelé pěší
turistiky. Autobusový zájezd s názvem BEZDĚZ připravil a vede Petr Dračínský.
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Turisticko-vlastivědný text.

[1]  Havlíčkův  Brod –  město  s  23  230  obyvateli.  Brod  na  staré  obchodní  Haberské  stezce
spojující  Čechy  a  Moravu je  prvně uváděn  v  roce 1256.  Osada  při  brodu  byla  v  roce  1269
nazvána Smilův Brod podle svého zakladatele a majitele Smila z Lichtenburka. Ve 13. století se
v okolí  dobývalo  stříbro.  Městská  práva  byla  potvrzena  v  roce  1278  (horní  řád,  byla  zde
i mincovna). Od roku 1308 je již  připomínán název Německý Brod. Od 2.  poloviny 14. století
nastává úpadek v těžbě i  na významu města (rozkvět  Kutné Hory).  V roce 1422 bylo město
dobyto  Janem Žižkou.  Na jaře  roku 1471 zde po smrti  krále  Jiřího  z  Poděbrad jednali  čeští
stavové o volbě nového českého krále. V 16. století nastává druhé období rozkvětu a obnovení
významu města. Za protireformace zde byl založen v roce 1674 augustiniánský klášter a při něm
zřízeno v roce 1735 gymnázium, ve kterém později studovaly některé významné osobnosti (J.
Dobrovský, K. H. Borovský, B. Smetana aj.). Zřízením železnice z Vídně a Znojma do Nymburka
byl  dán  v  roce  1870  základ  k  průmyslovému  rozvoji  města.  V  roce  1900  byla  vybudována
železniční trať do Žďáru nad Sázavou. Další průmyslový růst nastal v 19. století, kdy se rozšířila
výroba sukna, pleteného zboží a škrobu. V době okupace bylo gymnázium změněno v kasárna a
Německý Brod se stal sídlem gestapa. Počátkem roku 1945 zde došlo k velkému zatýkání osob,
5. května 1945 k povstání a ještě téhož dne byla vyhlášena změna názvu města na Havlíčkův
Brod.  Po  osvobození  se  stal  největším  městem na  české  straně  Českomoravské  vrchoviny.
Historické jádro města bylo vyhlášeno v roce 1990 městskou památkovou zónou. Štítové domy
jsou dochovány téměř kolem celého Havlíčkova náměstí a v přilehlých ulicích. Původní gotické
domy mají hluboké sklepy, velký počet domů je v renesančním slohu (později upraveny barokně).
Tzv. Havlíčkův dům pozdně gotického původu (později upraven novogoticky F. Schmoranzem) je
sídlem Muzea Vysočiny, jednoho z nejstarších regionálních muzeí vlastivědného typu v Čechách.
Na jižní  straně  Havlíčkova  náměstí  stojí  původně  gotická  Stará  radnice  (č.p.  87)  přestavěná
renesančně – průčelí s vysokou atikou s cimbuřím je zakončeno renesančním štítem s věží, ve
výklenku věže se nachazí  kostlivec Hnát známý jako Brodská smrt.  Podle pověsti  se jednalo
o postavu zrádného hlásného Hnáta, jehož kostra byla pro výstrahu umístěna na radnici. Místo
jeho popravy podle pověsti označuje tzv. Hnátův kámen (pravděpodobně z roku 1513) na mostě
přes Sázavu. Na Havlíčkově náměstí stojí další památkově chráněné domy – např. Chmeldovský
dům s Galerií výtvarného umění (č.p. 18), původně renesanční Malinův dům (č.p. 50) s bohatě
členěnou fasádou a štítem, upravený pozdně barokně, Nová radnice (č.p. 57) zvaná rovněž Stará
rychta z konce 15. století, přestavěná novobarokně na konci 19. století (dnes sídlo infocentra),
dům  U zlatého  lva  (č.p.  176)  je  nejstarším  havlíčkobrodským  hostincem  připomínaným  již
v polovině 16. století (zazděný gotický pilíř v průčelí). Na Havlíčkově náměstí se nacházejí rovněž
památkově chráněné barokní objekty – mariánský morový sloup z období mezi lety 1702-1717 a
kašna se sochou Tritona z roku 1740. Poblíž Havlíčkova náměstí stojí původně gotický kostel
Nanebevzetí Panny Marie ze 13.- 14. století, přestavěný v 15. století na dvoulodí a později dále
upravovaný (raně barokní kupole s hodnotnými freskami), 51 m vysoký ochoz vyhlídkové kostelní
věže je přístupný, zvon ve věži z 1. poloviny 14. století  je jedním z nejstarších zvonů ulitých
v Čechách. Od kostela vychází Naučná stezka Bohuslava Reynka (dlouhá 12 km, s 5 zastávkami)
do jeho rodiště Petrkova. Severně od Havlíčkova náměstí v Horní ulici stojí původně gotický dům,
který sloužil původně jako hostinec, před nímž čekaly povozy na otevření městské brány, a dále
bývalý  augustiniánský klášter  z let  1679-1733 s kostelem sv.  Rodiny z let  1679-1705 s kaplí
Božího hrobu z roku 1725 na severní  straně (prohlídku kostela  zajišťuje  Muzeum Vysočiny).
V sousedství  bývalého  kláštera
v ulici  B.  Kobzinové  stojí  Štáflova
chalupa č.p. 2015 (národní  kulturní
památka)  –  unikátní  původně
středověký  dům  pocházející  z  16.
století  (dochovány  např.  povalový
strop, dymná jizba, černá kuchyně)
s  pozdějšími  úpravami  v  průběhu
18.  a  19.  století,  v  prostorách
stavení  je  dnes  antikvariát.
Východně od bývalého kláštera stojí
kompozičně  pozoruhodný  poutní
areál  –  původně  barokní  kostel
Nejsvětější  Trojice  z  let  1719-34
rozšířený  v  roce  1761  o  2  boční
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křídla a trojbokou kapli sv. Kříže nad pramenem (kostel a kaple upraveny v roce 1887). Západně
od centra města se nachází renesanční hřbitovní kostel sv. Vojtěcha z konce 16. století s pozdně
gotickými prvky. Jižně od centra v Dolní ulici v místech u bývalého brodu stojí původně gotický
(bývalý špitální) kostel sv. Kateřiny ze 13. století s pozdějšími úpravami. Části hradeb s baštami
na různých částech města patřily k opevnění z doby kolem roku 1310  a z poslední čtvrtiny 15.
století.  Město  mělo  dvojitý  pás  hradeb  s  příkopem.  V  dochované  Štáflově  baště  se nachází
Památník malíře Otakara Štáfla (prohlídku zajišťuje Muzeum Vysočiny), místního rodáka (1884-
1945).  Město  je  rovněž  rodištěm  hudebního  skladatele  Jana  Václava  Stamice  (1717-57),
předchůdce Haydna a Mozarta (připomíná pamětní deska na domě č.p. 160).

[2] Okrouhlice – obec doložena již v roce 1207. Památkově chráněný je původně raně barokní
dvoukřídlý patrový zámek postavený v roce 1680 na místě tvrze z počátku 15. století (mnohokrát
upravován), obnovený ve zjedodušené podobě (zrušena kaple) po požáru v roce 1861. V přízemí
se nacházejí arkády (v patře zazděné), k zadní části zámku přiléhá věž (u ní zachovaný gotický
portálek z původní tvrze). Barokní špýchar s vysokým štítem pochází z 18. století. V budově školy
z roku 1880 se narodil malíř Jan Zrzavý (1890 – 1977). V roce malířova narození se stal jeho otec
řídícím učitelem  nově  postavené  školy  v  Okrouhlici,  jejíž  budova  stála  tehdy  stranou  vsi  na
pozemku na levém břehu Sázavy, který v době Janova narození spadal do vadínského katastru.
Proto Jan Zrzavý uváděl jako své rodiště obě vsi. Na škole (č.p. 59) je umístěna pamětní deska
s jeho  bustou.  V  podkroví  místní  pošty  (č.p.  49)  měl  Jan  Zrzavý  v  letech  1959-77  ateliér
(připomíná pamětní deska). Jan Zrzavý je pohřben v Krucemburku. Jižně od obce se nachází
památkově chráněná barokní výklenková kaple sv. Rodinyz počátku 18. století. V obci u nádraží
začíná a končí okružní Naučná stezka Krajem malíře – básníka Jana Zrzavého (délka 22 km, 10
zastavení),  která  prochází  širokým  okolím  obce  (Vadín,  Krásná  Hora,  Svitálka,  Lipnice  n/S,
Broumova Lhota, Babice, Olešnice).        

[3]  Pohleď  – obec doložena v roce 1400.  V Michalově statku (národní  kulturní  památka)  se
nachází Selské muzeum s ukázkou statku a života selského lidu z období po skončení třicetileté
války a jeho vývoj do roku 1848. Areál statku dokládá lidové stavitelství od konce 17. století do
počátku 20. století.  Michalův statek je zde doložen již od roku 1591. Naproti statku u budovy
obecního úřadu (č.p. 26) se nachází roubená zvonice.   

[4]  Světlá nad Sázavou – město s 6660 obyvateli  a letovisko na obou březích řeky Sázavy.
Původní  ves  je  připomínána  v  roce  1207,  městečkem  od  roku  1562,  za  třicetileté  války
drancována Švédy. V polovině 18. století zde byla založena brusírna českých granátů, která se
později  stala základem brusírny skla. Na tuto výrobu navázala ve 20. století  moderní sklárna,
která je v provozu dodnes. K městu patří výroba knoflíků, pěstování brambor a červeného jetele.
V roce  1937  byla  Světlá  povýšena  na  město.  K jeho  rozvoji  přispělo  postavení  Posázavské
železnice v roce 1903. V okolí města se nacházejí četné lomy. K nim se vztahuje plastika „Sklo a
kámen“ na náměstí,  připomínající  zdejší  významnou lidskou činnost v okolí města – lámání a
opracování kamene a výrobu skla. Pod náměstím Trčků z Lípy se nachází středověké podzemí
v délce 220 m (vstupy s průvodcem). Památkově chráněný je zámek na levém břehu Sázavy,
původně tvrz Trčků z Lípy z 16. století, v 18. století proběhla přístavba barokního zámku, v 19.
století klasicistní a novorenesanční úpravy. Za napoleonských válek v letech 1809-14 v něm byla
zřízena nemocnice.  Nyní  je  ve  východním křídle  zámku umístěno Muzeum Světelska –  jeho
expozice dokumentuje historii města a nejbližšího okolí, seznamuje s kamenictvím a sklářstvím
na  Světelsku  a  významnými  osobnostmi  regionu.  Součástí  zámku  je  rovněž  infocentrum.
U zámku se rozkládá park (asi 16 ha) s několika rybníky. Bývalý pozdně gotický špitál č.p. 101 byl
založen v roce 1578. Na něm je umístěna pamětní deska hudebního skladatele Aloise Jelena
(1801-57),  zdejšího rodáka.  Památkově chráněný původně pozdně gotický kostel  sv.  Václava
z roku 1562 byl upraven barokně. Na věži se nachází dřevěné patro s podsebitím. O Vánocích
zde je možno shlédnout nádherný barokní betlém. Před kostelem se nachází 5 barokních soch
z poloviny 18. století (sv. Jan Nepomucký, sv. Václav, Sv. Florian, sv. Barbora, sv. Josef). Na
městském  hřbitově  je  pochován  akademický  malíř  Jaroslav  Panuška.  Památkově  chráněný
židovský  hřbitov  se  nachází  v sousedství  městského  hřbitova.  Dochovalo  se  zde  přes  100
náhrobků,  podél  jižní  a  jv.  zdi  byly  uloženy  náhrobky  ze  zaniklého  hřbitova  v Uhlířských
Janovicích. Na památkově chráněné nádražní budově je umístěna pamětní deska připomínající
příjezd  spisovatele  Jaroslava  Haška  spolu  s akademickým malířem Jaroslavem Panuškou  na
Vysočinu 25.srpna 1921.
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