né výhledy do rovinatého Polabí.
Městys měl během času mnoho
majitelů. Poslední změna majitelů
nastala v roce 1794, kdy městečko koupil Leopold Hrubý. Od roku
1868 nese městečko oficiální název Červené Pečky, zřejmě podle
natření zámeckého pivovaru volskou krví. Zámek rodiny Hrubých z
Jelení byl postaven v 17. století na
místě původní tvrze. Náleží k němu
budova pivovaru, zámecký park v
anglickém stylu s mnohými vzácnými stromy starými více jak 150
let. Na náměstí stojí Sousoší Panny Marie s andílky. Směrem na
Bohouňovice I. se nachází působivý kamenný viadukt z roku 1900,
který se klene přes údolí Polepky.
Polepy
je obec ležící v okrese Kolín
3 km jižně od Kolína. Má přes 600
obyvatel. Pivovar Svatý Ján byl
založen v roce 1996 v Kolíně, a v
letech 2005–07 byl přestěhován
do Polep, kde byl zprovozněn v
podzemí nového rodinného domu.
V roce 2012 získal pivovar Svatý
Ján ocenění Nejoblíbenější minipivovar Středočeského kraje.
Údolí Polepky
Kdyby vám někdo řekl, že se máte
vydat ke Kolínu za vodopádem,
horolezeckými terény a horskými
loukami, pravděpodobně byste mu
nevěřili. Přitom jen pár kilometrů od
města, které je proslavené tím, že
údajně leží v rovině, tohle všechno
najdete a možná vás překvapí, co
dalších zajímavostí na trase dlouhé jen něco málo přes 10 kilometrů
můžete uvidět.
Čáslav
je české město založené v roce
1264 za vlády Přemysla Otakara II.
VŠĚM BORCůM TRASY
ČTRNÁCT ZDAR!

Žije zde přes 10 tisíc obyvatel.
Historické jádro města je městskou
památkovou zónou. Nejstarší dochovanou památkou je románský
kostelík sv. Michala z roku 1130,
která je dnes součástí chrámu sv.
Petra a Pavla. Městem protéká
říčka Brslenka, na horním toku
nazývaná také Čáslavka, která
je levostranným přítokem řeky
Doubravy. Dodnes je patrný gotický vnitřní půdorys města – velké
centrální náměstí, kterému dominuje radnice a pravoúhlá uliční síť.
Po vypuknutí husitského hnutí setrvala Čáslav na straně Zikmundově. Po jarní ofenzívě husitů v roce
1421 přešlo město na jejich stranu.
V r. 1421 se sešel v děkanském
chrámu sv. Petra a Pavla zemský
sněm, který vstoupil do dějin jako
Čáslavský. Sněm mimo jiné ustavil dvacetičlennou zemskou vládu,
do které byl zvolen i Jan Žižka. V
15. a 16. století postihly ze značné části dřevěné město dva velké
požáry. V roce 1452 vyhořela polovina města, v roce 1522 padlo ohni
za oběť skoro celé město. Novodobým stavebním ruchem na začátku
19. století byl do značné míry setřen původní renesanční a barokní
charakter města. V roce 1884 bylo
založeno městské muzeum podle
projektu architekta Františka Tetřeva, které patří mezi nejstarší kamenná venkovská muzea. Budova
muzea je novoklasicistní, interiéry
napodobují např. Národní muzeum
v Praze.

Čáslav

POZVÁNKA PRO BORCE TRASY ČTRNÁCT
Vážení borci slovutné Trasy
14. Přijměte letos na podzim
pozvání na 59. VS. Poslední
v řadě padesátých. Tentokrát
do Železných Hor.

Zruč. n. S.

59. Stezka TAKu

čtvrtek 28. září - neděle 1. října 2017

Železné Hory

CLARISSIMA
TRASA
GUATTUORDECIM

Kácov

Zbraslavice-pivovar
Sion

Doprava
na Stezku je individuální, podle
možností každého z nás. Zpět z
Třemošnice ze zakončení Stezky
se jde společným vlakem.
Howg!
Pozvánka pro borce Trasy čtrnáct. Poděkování náleží p. Vladimíru Roithovi za jeho příkladnou starost o nás,
m. j. zařízení ubytování spolu pí. Helenou Kestřánkovou. P. Jirkovi Vlachovi za naplánování výpadů do okolí,
ale i všem ostatním, co se zasloužili o pomoc při organizování Stezky. Uznání zaslouží pí Jana Vorlová, vede
naše webové i TAKové stránky. Redakce a grafika p. Jirka Bubeníček

Protože jsme se v Železných
Horách již toulali v roce
2005, vůbec nevadí, že
v souvislosti s místy našeho
ubytování v Kutné Hoře
a Čáslavi budeme se pohybovat v jejich blízkosti. Ono
to totiž není vůbec
jednoduché sehnat
ubytování pro tak početnou
Trasu jako je ta naše.
Jirka Vlach pro nás připravil
4 okruhy výpadů. Tedy i pro
ty, kteří vyrážejí na Stezku již
ve středu 27. září.
Poznáme hezká místa,
kde jsme mnozí
dosud nebyli.
Na zakončení Stezky
v Železných horách
v Třemošnici se dopravíme
vlakem z Čáslavi.
TAK mnoho hezkých
zážitků mezi svými.

UBYTOVÁNÍ
Středa, čtvrtek a pátek:
ubytování: Domov mládeže SPŠ
a VOŠ Kutná Hora, Komenského
náměstí 67/28.
Cena za osobu a noc je 208,- Kč
(platba - viz níže). Jsou tam dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a jeden
čtyřlůžkový. Pokoje jsou většinou
po třech soustředěny do buněk z
nichž každá má pak svoje sociální

zařízení. Bylo by vhodné z důvodu
rychlejšího ubytovávání, abychom
byli už předem rozděleni do pokojů. Dvoulůžkové pokoje přednostně
rezervujeme pro manželské a tomu
podobné páry. Ostatní se případně
předem domluvte a nahlaste, jak
byste chtěli být ubytovaní.
Slušně vychovaní (!!!) psi povoleni
Ubytování se bude platit najednou a fakturou, takže bude velmi
výhodné, když příslušnou částku
pošlete předem na trasový účet
(ze kterého to pak zaplatím), tedy
210,- krát počet nocí. Do zprávy
pro příjemce pak uveďte za koho
platíte (např.: „Vopršálkovi dvě
noci“, což je tedy 840,- Kč, že).
Stravování: večeře: budou v restauraci U Černého kohouta (Husova 148), výběr bude ze dvou
jídel.
Středa: kuřecí roláda se špenátem a brambory, nebo katův šleh s
bramboráčky.
Čtvrtek: bramboráky plněné ma-

sem nebo sýrem. Tedy bez výběru.
pátek: kančí se šípkovou nebo
zelím, knedlík nebo halušky s uzeným.
snídaně: ty si každý zajistí sám,
na ubytovně budou k dispozici kuchyňky s nádobím a lednicí.
Sobota:
ubytování: V Čáslavi bohužel nemají žádné zařízení s volnou ubytovací kapacitou pro Trasu naší
velikosti, takže budeme muset být
dokonce na třech místech (jsou
okamžiky, kdy Trase 18 strašně
závidím).
1. Turistická ubytovna Městské lázně, Na Bělišti 33.
2. Vojenská ubytovna, Filipovská
1438.
3. Domov mládeže SZeŠ, Sadová
1234.
Ceny se pohybují okolo 200,- (platba na místě, kdo kde bude spát se
dohodneme na Stezce).
Stravování: večeře restaurace Na
hřišti (Vodranty 1664).

Kutná Hora
opět výběr ze dvou jídel: uzené,
br. knedlík, zelí nebo kuřecí řízek,
brambor.
Snídaně: opět si zajistí každý sám
(v Čáslavi, stejně jako v KH by to
neměl být problém).
V 11:10 pak odjedeme vlakem do
místa zakončení v Třemošnici.
DOPORUČENÉ TRASY
Středa (1)
Vlak Praha 8:06 - Kácov, zast
10:56.
Oběd + občerstvení v pivovaře,
10 km procházka lesem Kácov –
Zruč.
https://mapy.cz/s/1ZGZG
Vlak Zruč –17:21 Kutná Hora město 18:37.
Čtvrtek (2)
Vlakem v 9:10 odjezd z Kutné Hory-město do Týniště (nebo Bahno,
to je krásný název).
Přes Sion Jana Roháče z Dubé
do Malešova (tvrz, pivovar), údolí
Vrchlice, přehrada na Vrchlici – jediná betonová klenbová v ČR , KH
max 16 km, zkrácená do Malešova
10 km, Poličany 14.
https://mapy.cz/s/1YQjk
Pátek (3)
Vlakem opět v 9:10 do Hodkova,
oběd hotel Agnes Bohdaneč, přes
rozhlednu Bohdanka do Zbraslavic (pivovar), vlakem zpět, odjezdy
16.05 17.57 20.06 (cca 40 min
do KH).
Možno zkrátit bus Bohdaneč -Zbraslavice 18 km, zkrácená 10 km.
https://mapy.cz/s/1ZIeu
Sobota (4)
Krásná cesta je přímo do Kolína,
pivovar v Červených Pečkách (nefunkční - místo zatčení pana Pivovarského - špióna), mořský útes,
skály, 31m vysoký železniční most,
tvrz, vodopád, pivovar sv. Jan v
Polepech (to vše u Kolína!), už
jsme to jednou šli, 16 km, zkrácená

verze do Červených Peček 8 km.
https://mapy.cz/s/1YQYx
Vlakem z Červených Peček, nebo
Kolína do Čáslavi.
MÍSTOPIS
Kutná Hora
Kutná Hora je město a významná
městská památková rezervace,
zapsaná na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Díky
těžbě stříbra šlo ve středověku o
jedno z nejvýznamnějších českých
měst. Žije zde přes 20 tisíc obyvatel. Protože mnozí z nás znají město
jako své boty z našich návštěv DD
pí. Heleny Kestřánkové nebudeme
se podrobně o městě zmiňovat
Zruč nad Sázavou
Historie:
První dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1328,
kdy Heřman z rodu Chvalovských z Ledec daroval podací
kostelní právo ve Zruči pražskému Klášteru na Zderaze
Během času se vystřídalo mnoho
vlastníků: Petr z Orlík Kolovraté,
Kalenicové, kteří přestavěli v 16.
stol. hrad na renezanční zámek.
Další majitelé: Jan Skrejšovský a
Jan Schebek. Dnes je zámek majetkem města.
Pamětihodnosti:
Zručský zámek získal svou novogotickou podobu až na konci devatenáctého století. Ve svých zdech
však obsahuje některé budovy
původního hradu postaveného v
první polovině čtrnáctého století,
který byl později vybaven rozsáhlým a částečně dochovaným dělostřeleckým opevněním Jedním z
pozůstatků opevnění je Kolowratská věž.
•kostel Povýšení svatého Kříže
•kaple svatého Josefa
•pohřební kaple
•kostnice

1
2

3

4

Kácov
Městys Kácov se nachází asi
7 km severozápadně od Zruče nad
Sázavou. Žije zde asi 800 obyvatel. Kácovem protéká řeka Sázava a její dva pravostranné přítoky
Čestínský potok a Losinský potok.
V kopcovitém okolí převládají lesy
a pole.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. S Kácovem je
spojen rod Černčických z Kácova.
Kácov byl povýšen na městečko
roku 1412. Roku 1457 byl založen
pivovar, který obnovil svou činnost
v roce 2001 (s ročním výstavem 20
000 hektolitrů a osmi druhy piva).
Pamětihodnosti:
•Zámek Kácov
•Zřícenina hradu Kácov nad levým
břehem Sázavy jihozápadně od
obce
•Kostel Narození Panny Marie
•Sousoší Panny Marie a Čtrnácti
svatých pomocníků z let 1729–
1730
•Děkanství
•Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kácově
Týniště (Malešov)
Týniště je malá vesnice, část městyse Malešov v okrese Kutná Hora.
Nachází se asi 2,5 km na jih od
Malešova. Prochází tudy železniční trať Kutná Hora – Zruč nad
Sázavou. V údolí východně od Týniště protéká Opatovický potok,
který je pravostranným přítokem
říčky Vrchlice.
V Malešově se značky dost nepochopitelně vyhýbají hlavním
atrakcím, tedy náměstí (Malešov
je městys!) a staré tvrzi. Jsou ale
zdálky viditelné, tak si tam uděláme malou zacházku. Po ní už z
městyse vyrazíme do polí na Písečný vrch a řídit se budeme až
do konce trasy červenou značkou.
Z jeho vrcholu od křížku a lavičky

(nebojte, žádné stoupání to není)
je krásný pohled na Kutnou Horu,
jen musíte mít větší štěstí na počasí. Sejdeme zase dolů a najednou
jsme u říčky Vrchlice.
Podél řeky jdeme nejprve k Velkému rybníku. Tady je dokonce
i hospůdka, ale momentálně je k
prodeji. Od rozcestníku pak jdeme
po skalnatém břehu rybníka kolem
chat osady ke hrázi, za níž jsou
dva tzv. Vrchlické vodopády. Za
nimi se řeka a tedy i cesta klikatí
hlubokou soutěskou se spoustou
skal, občasnou zříceninou nějakého mlýna a s vchody do štol po
kutačích stříbra až na kraj Kutné
Hory. Celé toto údolí, to je jedna
velká nádhera.
Sion (hrad)
Sion je zřícenina hradu, která se
nachází jeden kilometr východně
od obce Chlístovice, vzdálené
zhruba 8 km jihozápadně od Kutné
Hory. Vystavěn byl pravděpodobně
v letech 1426–1427 husitským hejtmanem Janem Roháčem z Dubé,
kterého zde po čtyřměsíčním obléhání v roce 1437 zajalo královské
vojsko. Po kapitulaci obránců byl
hrad vypálen a přešel do vlastnictví
římskoněmeckého císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského. Svými fortifikačními prvky
hrad náleží k předním výdobytkům
husitského stavitelství, které stojí
na počátku vývoje novověkých evropských opevňovacích systémů.
Hodkov (Zbraslavice)
Hodkov je vesnice, část obce Zbraslavice. Nachází se asi 4 km na
jihozápad od Zbraslavic. Prochází
tudy železniční trať Kutná Hora –
Zruč nad Sázavou. Železniční stanice Hodkov se nachází asi 2 km
východně od obce.
Pamětihodnosti:
Zámek: vznikl po roce 1850, v

roce 1912 ho nechal přestavět v
historizujícím slohu Alfréd Šebek
víceméně do současné podoby. V
roce 1945 byl zestátněn.
Kostel sv.Václava: nachází se asi
1 km jihovýchodně od současného
centra obce, při silnice Hodkov –
Hodkov železniční stanice. Původní kostel vznikl někdy kolem roku
1270 (dochováno např. románské
okno. Zásadní barokní přestavba
proběhla roku 1767, ze které pochází západní průčelí a barokní
štít.
Bohdanka
Bohdanka je rozhledna, která se
nachází severovýchodně obce
Bohdaneč na Kutnohorsku v nadmořské výšce 498 m..
Přístup:
ze silnice Bohdaneč - Třebětín
u rybníka odbočit na Řeplice, na
konci sadu odbočit na polní cestu,
odtud asi 200 m pěšky. Nejbližší železniční stanice je Hodkov,
vzdálená asi 9 km. Vstup je zpoplatněn, rozhledna je otevřena od
dubna do listopadu.
Výhled:
Krom výhledu na okolí obce Bohdaneč má být za pěkného počasí
vidět na Říp, Krkonoše a jižní
Čechy.
Červené Pečky
Červené Pečky jsou městys asi
6 km jižně od Kolína. Blízko obce
se nachází Lom u Červených Peček s pozůstatky křídového moře.
Z kopců nad obcí se otvírají krás-

