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    Cyklotoulky se 

Slovanem – 

tentokrát po Kutnohorsku 
(sobota 18. září 2021) 

 

 

Odjezd: 
 

Odkud Kam 

Pardubice (odjezd v 7:17 – Os5004) Kolín (příjezd v 8:08) 

 

Sraz: V hale hlavního nádraží v dostatečném předstihu před odjezdem 

Trasa (68 km):  Kolín – Polepy – Pašinka – Ratboř – Sedlov – Suchodol – 
rozhledna Vysoká – Miskovice – Nová Lhota – Roztěž – Albrechtice – 
Chlískovice – zřícenina hradu Sion – Maxovna – Malešov – hráz v.n. 
Vrchlice – Spálený Mlýn – Vrchlice – Kutná hora – Neškaredice – Třebešice 
– Církvice – Nové Dvory – zámek Kačina – Svatá Kateřina – Záboří nad 
Labem – Týnec nad Labem 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz  
mobil 739 569 070. 

Odjezdy zpět:  

 

Odkud Kam 

Týnec nad Labem (odjezd v 13:49 – Os5013) Pardubice (příjezd v 14:25) 

Týnec nad Labem (odjezd v 15:49 – Os5017) Pardubice (příjezd v 16:25) 

Týnec nad Labem (odjezd v 17:49 – Os5021) Pardubice (příjezd v 18:25) 

Týnec nad Labem (odjezd v 19:48 – Os5059) Pardubice (příjezd v 20:22) 

 

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]  – zámek Pašinka – Roku 1693 se 
majitelem stávající tvrze stává Vilém 
Arnošt Nigroni z Riesenbachu a 
následně ji nechává barokně upravit. Při 
té příležitosti byla přistavěna i nová 
obytná budova a založen park. 
Začátkem 18. století je panství připojeno 
k ratbořskému a tím přestává být objekt 
využíván jako sídlo. V roce 1885 se 
majiteli stávají měšťané Václav a Jan 
Radimští, kteří tvrz nechávají klasicistně 
upravit a znovu jej až do roku 1950 využívají jako rodinné sídlo. Poté byly 
prostory využívány různě - byty, internát odborného učiliště. V současnosti je 
zámek bez využití. Z původní tvrze se dochovala čtyřpatrová hranolová 
obytná věž s cibulovitou střechou. 

[2]  – starý zámek Ratboř – Zámek 
tvoří patrová budova na půdorysu T s 
portikem nad hlavním vstupem. 
Směrem k hospodářskému dvoru stojí 
moderní půlkruhový přístavek zimní 
zahrady. Objekt byl postaven v r. 1723 
a má zachovalou klenutou renesanční 
místnost z původní gotické tvrze. V 
letech 1912-15 byl upraven J. Kotěrou. 

[3]  – nový zámek Ratboř – Zámek byl postaven v letech 1911–13 podle 
návrhu Jana Kotěry pro majitele cukrovaru - rodinu Mandelíků. V letech 
1945-96 prostory využívala škola. V letech 2000-02 byl citlivě 
zrekonstruován podle dobových fotografií a vybaven i odpovídajícím 
mobiliářem. Budova je jednopatrová, 
obdélná se dvěma vysunutými bočními 
rizality s trojúhelníkovými štíty a kupolí 
nad středem. Nad hlavní římsou při kupoli 
si prohlédnete sochy Géniů Ducha a 
Hmoty od J. Štursy z r. 1913. K vile 
přiléhá park se vzácnými dřevinami. Dnes 
je zámek upraven na hotel Chateau 
Kotěra. Také posloužil jako kulisa 
několika filmů, např. Rock Podvraťáků. 

[4]  – tvrz Sedlov – První písemná zmínka o Sedlovské tvrzi pochází z roku 
1607. Během své historie vystřídala mnoho majitelů, vyhořela a byla 
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vydrancována saským vojskem. V 17. století tvrz ztratila svůj původní účel, 
byla přestavěna na sýpku a stala se součástí zemědělského dvora. Během 
2. světové války a po té zestátněná a v rukou JZD tvrz velmi zchátrala. Po 
navrácení objektu původním majitelům, byla velká část tvrze stržena. 
Dodnes se zachovaly jen zbytky obvodových zdí. 

[5]  – zámek Suchodol – Renesanční 
zámek Suchodol byl v 16. století 
přestavěn z raně gotické tvrze. V roce 
1738 byl barokně upraven. Jedná se 
o patrový zámek s valbovou střechou, 
vnitřním nádvořím a sgrafitovou 
výzdobou. Objekt byl využíván 
úředníky, krátce zde fungoval 
cukrovar, později škola, knihovna, kino, 
byty, dnes zde sídlí úřad městyse. 

[6]  – zřícenina letohrádku Belvedér a kaple sv. Jana Křtitele – Na kopci 
nad osadou Vysoká byl v letech 1697 – 98 vystavěn na příkaz hraběte 
Šporka letohrádek s kaplí sv. Jana Křtitele zvaný Belveder. Kapli obklopoval 
malý klášter mnichů pavlánů. Po požáru na konci 19. století již nebyly 
letohrádek ani kaple obnoveny a od té doby chátrá. Dnes zde najdete 
zachovalé monumentální obvodové zdi. 

[7]  – rozhledna Vysoká – Věž na 
vrcholu Vysoká (471 m.n.m.) slouží 
jako rozhledna a zároveň pro 
potřeby mobilních operátorů. Po 144 
železných schodech vystoupáte na 
vyhlídkovou plošinu do výšky 25 m, 
kde užasnete nad výhledem na okolí 
Kutné Hory, Čáslavi a Kolína. V 
případě dobré viditelnosti spatříte i 
hrady Trosky a Bezděz či dokonce 

naši nejvyšší horu Sněžku.  

[8]  – zámek Roztěž – Jednoduchý 
lovecký zámeček, který vznikl na místě 
původní Malešické tvrze v roce 1674, kdy 
bylo panství v majetku Jana Šporka. Na 
počátku 19. století pak dochází k další 
úpravě, kdy se barokní zámeček 
přestavuje na zámek klasicistní pod 
dohledem architekta J. Schlepse. V 
současnosti je zámek v soukromém 
vlastnictví a je veřejnosti nepřístupný. 
Exteriéry a interiéry posloužily při natáčení seriálu ČT Život na zámku. 
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[9]  – zřícenina hradu Sion – Památkově chráněný a archeologicky 
významný areál s pozůstatky panského sídla, které bylo zbudováno 
husitským hejtmanem Janem Roháčem z Dubé v letech 1426-1427. Hrad s 
dvojdílnou dispozicí plnil 
svou obytnou funkci do roku 
1437. Tehdy došlo k jeho 
dobytí a vypálení 
královskými jednotkami. 
Dodnes se dochovaly relikty 
hradebního jádra a objektů v 
předhradí, tábor obléhatelů a 
palební postavení. 

[10]  – tvrz Malešov – Tvrz 
byla postavena Ruthardovci na konci 14. století na místě původního sídla. 
Dnešní podobu získal objekt v 18. století, kdy byla tvrz přestavěna na sýpku. 

Dochovala se pětipatrová věž 
s gotickými okny a se zazděným 
vstupním portálem v prvním patře 
a zbytky opevnění. Tvrz sloužila 
jako sýpka až do roku 1980, od té 
doby chátrala, v letech 2002-17 
byla zrekonstruována do gotické 
podoby. Tvrz je přístupná při 
kulturních akcích. 

[11]  – vodní nádrž Vrchlice – 
Vodárenská nádrž na říčce Vrchlici 

slouží jako zdroj pitné vody pro Kutnohorsko a Čáslavsko. Vybudována byla 
v letech 1966 – 1970, její plocha je 102 ha a maximální hloubka činí 33 m. 
Nádrž má unikátní klenbovou betonovou hráz. Od roku 1989 je zde v 
provozu malá vodní elektrárna. 

[12]  – Vrchlické vodopády – 
Dva vodopády pod hrází 
Velkého rybníka. Přestože se 
jedná o vodopády umělé, 
působí velmi autenticky. Díky 
rybníku je zde vyrovnaný průtok 
po celý rok. 
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[13]  – zámek Třebešice – 
Zámek vznikl výraznou 
přestavbou původní tvrze, kterou 
provedl v 16. století Adam 
Materna z Květnic. Z tohoto 
období se zachovala větší část 
současné podoby sídla. Další 
úpravy v duchu baroka 
následovaly v roce 1718 za 
Josefa Jaroslava Věžníka. 
Objekt získal mansardovou 

střechu a plastické členění fasád. Po roce 1764 nový majitel Jan Karel 
Chotek sídlo využíval k hospodářským účelům a pozvolna chátralo. Až 
Vojtěch Vraný po roce 1924 provedl modernizace zámku. V roce 1945 mu 
byl zámek zkonfiskován a dále byly prostory využívány pro archiv. Po roce 
1989 získal zámek soukromý majitel, který provedl kompletní rekonstrukci. V 
současnosti se zde během roku koná řada uměleckých setkání a workshopů. 

 

[14]  – zámek Nové Dvory – Zámek byl barokně přestavěn hrabětem 
Bernardem Františkem Věžníkem v letech 1679-86. V této době byla kaple 
sv. Martina spojená se zámkem arkádovou chodbou přestavěna na kostel. 
Po 2. světové válce byl objekt upraven pro potřeby školy a MNV. V interiéru 
je v některých místnostech štuková a fresková výzdoba stropů. V současné 
době se v zámku nachází základní 
škola. 

[15]  – Dominikánský klášter 
Nové Dvory – Kostel sv. Anny byl 
postaven v roce 1695-96 G. B. 
Spinettím di Angelo. Klášter byl 
postaven v letech 1720-1727 pro 
řád dominikánů. Za císaře Josefa 
II. byl klášter přeměněn na školu. 
Od roku 2011 probíhá oprava 
kláštera. 
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[16]  – zámek Kačina – Hrabě J. R. Chotek nejprve založil na počátku 19. 
století rozlehlý anglický park a poté si v něm nechal postavit zámek, který se 
stal nejvýznamnější empírovou stavbou u nás. V interiérech uvidíte část 
původního vybavení, jedinečnou Chotkovu knihovnu a expozici Národního 
zemědělského muzea v Praze - muzeum českého venkova. Muzeum nabízí 
několik prohlídkových okruhů s průvodcem či samostatné expozice. V 
průběhu roku lze navštívit akce či divadelní představení. 
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