
  
 

Ringel land-Ráj  zvířat  
 

Cyklo výlet v neděli 2O.května 2012  
 

Akci připravil a vede:Martin Macoun s kvalifikací PT a CT 
 

Všichni účastníci (i nečlenové) jsou úrazově pojištěni díky příslušnosti TKSP k ČSTV. 
 
Sraz: v 9 hod u zimního stadionu 
 
Popis trasy - celkem asi 86 km: 
Z Pardubic přes Rybitví, Lázně Bohdaneč, Břehy do Labských Chrčic po silnici. V Labských 
Chrčicích vpravo po nezpevněné cestě 3,5 km do Záboří nad Labem. 
V Záboří možnost prohlídky románského kostela-světový unikát.  
Dále pokračování za mostem přes Doubravu proti proudu po neznačené cestě pokračujeme 
k Mlýnu Lanžov. 
Dále 1 km po silnici do Habrkovic. Zde ukázka lidového stavitelství, dům č.p 4 – roubený špýchar, 
kde žil dramatik Jan Kopecký; dům č.p. 28 s originální štukovou výzdobou. 
Na okraji obce Habrkovice Ringelland – malé ZOO se sibiřskými tygry. 
Z Habrkovic přes Sovolusky do Urbanic po silnici. V Urbanicích vlevo po nezpěvněné cestě 1,6 
km,poté mírně vpravo po silnici 5,4 km do Bezděkova.  
Z Bezděkova přes Srnojedy a Rybitví zpět do Pardubic. 
 
 
Zajímavosti na trase:  
Románský kostel Svatého Prokopa v Záboří nad Labem 
Kostel vznikl kolem roku 1150 jako patrová kaple šlechtického dvorce (snad majetek Miroslava, zakladatele 
sedleckého kláštera) s apsidou na východní straně a věží nad středním polem. Před rokem 1200 k jižní 
stěně přistavěna rozměrná otevřená předsíň. Po požáru roku 1658 nebo 1685 kaple přestavěna na 
neorientovaný kostel: z vlastní kaple byl zřízen presbytář, na místě původní apsidy postavena sakristie. Jde 
o světový unikát.  
Možnost prohlídky: p.Čvančara 728523567 
 
Roubený špýchar č.p.4 – jde o zajímavou roubenou stavbu. Žil zde dramatik Jan Kopecký. 
 
Dům č.p. 28 – jde o zděnou budovu se zajímavou štukovou výzdobou. 
 
Mlýn Lanžov – Původně středověký mlýn na řece Doubravě.Nově vystavěn r.1604 z nadace Kašpara 
Melichara ze Žerotína pro mlynáře J.Kohejla. 
 
Ringelland – Založila ho rodina Ringellova,která dříve pracovala v cirkuse a protože chtěla ukázat zvířata i 
veřejnosti založila soukromou ZOO. Pro veřejnost otevřen denně od 10 ti hodin, představení se konají 
v sobotu i v neděli vždy od 14,00 hodin (duben - říjen).  
Vstupné na prohlídku je dobrovolné 
Vstupné na představení činí: pro děti 50,- Kč, pro dospělé 100,-Kč 
 
 

Příjemné zážitky a pěkné počasí přeje 
 

Martin Macoun 
Mobil:604516040, 

e-mail:martinmacoun@atlas.cz 


