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Za Janem Roháčem z  Dubé  na Sion a do 
Kutné Hory  

Pěší výlet s dopravou vlakem dne 1.6.2013 
Odjezd vlaku z Pardubic v 8,00 do Kolína (Celkový čas 1 hod 38 min, vzdálenost 67 km, cena 96 

Kč / IN50 48 Kč / IN25 72 Kč), zde přestup na rychlík s odjezdem v 8,48 do Kutné hory a zde další 

přestup na osobní vlak s odjezdem v 9,03. Příjezd do cílové stanice Bahno v 9,36. Ze zastávky 

Bahno půjdeme nejprve cca 1 km po modré turistické značce a pak dále 3 km po červené značce do 

Chlístovic, kde si prohlédneme zvenčí malebný gotický kostel sv. Ondřeje a poté budeme 

pokračovat ke zřícenině hradu Sion spojené s postavou husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé. 

Po prohlídce hradní zříceniny budeme pokračovat dále 4 km po červené značce údolím říčky 

Vrchlice do Polánky a a dále bez značky do Malešova, kde si zvenčí prohlédneme zdejší židovský 

hřbitov a gotickou tvrz. Poté budeme pokračovat přes Písečný vrch po modré a červené s možností 

odbočení k přehradní hrázi vodní nádrže Vrchlice k Velkému rybníku. Odtud budeme pokračovat 

po červené značce opět údolím říčky Vrchlice do Kutné Hory. V Kutné Hoře půjdeme okolo 

chrámu svaté Barbory, Jezuitské koleje a kostela svatého Jakuba na nádraží. Celkem ujdeme asi 18 

km. Odjezdy vlaku do Pardubic v 17,00 nebo 18,28  (Celkový čas 47 min, vzdálenost 53 km, cena 

78 Kč / IN50 39 Kč / IN25 59 Kč). 

Zajímavosti po cestě 

Chlístovice - Obec Chlístovice se rozkládá po obou březích „Chlístovického potoka“ asi 15 km od 

Kutné Hory. První zmínka o obci je již z roku 1359.  

Gotický kostel sv. Ondřeje  byl založen Ondřejem Berkou z Dubé r. 1402.  

 

Hrad Sion - Hrad vystavěl okolo roku 1420 horlivý Táborita Jan Roháč z Dubé. Hrad se stal brzy 

útočištěm všech stejně smýšlejících. Roku 1437 byl hrad po dlouhém obléhání dobyt a Roháč byl se 

svými několika bojovníky zajat a posléze v Praze popraven oběšením. 



 

Vrchlice je říčka o celkové délce 30 km pramenící u obce Štipoklasy a vlévající se do řeky 

Klejnarka u Nových Dvorů. Říčka na své cestě protéká romantickými skalnatými údolími 

 

 



Malešov - Místní název obce se odvozuje z pověsti o bohatém kutnohorském měšťanovi 

Malešovi, který zde založil dřevorubeckou kolonii. Osadníci zásobovali nedaleké stříbrné 

doly dřevem a dřevěným uhlím z milířů. První písemná historická zmínka o Malešovu je 

z roku 1303, kdy tvrz vlastnil jakýsi Přibyslav. Okolí Malešova je proslulé událostmi 

vztahujícími se svým významem k českým celonárodním dějinám. Tak roku 1421 hájil 

Václav Martin Kladný z Těchlovic a na Malešově místní tvrz proti Pražanům, aby obhájil 

zájmy Kutné Hory při obsazení funkce mincmistra. Zvlášť památným se stal Malešov v době 

husitských válek roku 1424. Tehdy táborské vojsko Jana Žižky z Trocnova na hlavu porazilo 

Pražany a na dlouhý čas tak uhájilo ideu husitské revoluce. A ještě dnes jsou patrné okopy a 

náspy pruského dělostřelectva z let 1742 a 1756, kdy zde tato vojska hledala místo účinného 

odporu. Ze stavebních památek v Malešově dominuje obci i širšímu okolí starobylá tvrz, jejíž 

vznik a původ není doložen, a kaple sv. Václava z roku 1731. 

 

Židovský hřbitov v Malešově 

 


