
Klub Českých turistů, odbor Český Brod, zve  

ve čtvrtek 23. září 2021 
na výlet 

 „Ze Zásmuk podle Bečvárky do Svojšic“ 
 

Sraz:           od 7:45 hod na nástupní stanici autobusu PID 660 před nádražím v 
Českém Brodě, směr Kostelec nČl, odjezd v 7:56. Příjezd do Kostelce nČl, nám. v 
8:24. Zde přestup na na autobus PID 381 s odj. v 8:45 /směr Čáslav/ do stanice 
Zásmuky, nám. s příj. v 9:09 hod. 
Doporučení: rouška nebo respirátor v MHD povinné. Hodí se dobré boty. Vodu a 
jídlo na cestu sebou, možnost občerstvení je až v cíli cesty, v turisticky zajímavé 
hospodě „U Jarošů“ ve Svojšicích.   
 
Trasa:         volně navazuje na předchozí výlet odboru KČT po nově vyznačené 
modré turistické trase z rozcestí Bošice – Skala pod Bošickým rybníkem, přes 
Žabonosy a Plaňany k zelené do Vrbčan a dále do Peček.  
 
Úsek ze Zásmuk do Svojšic, který je předmětem tohoto výletu, má délku 8,5 
km.   
 
Po příjezdu autobusem do Zásmuk projdeme od náměstí (zámek, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, park, radnice, škola) s postupným klesáním po žluté 
značce vilovou částí obce k železniční stanici. Zde značku vedoucí do Toušic 
opustíme a budeme pokračovat jižním směrem zásmuckou lipovou alejí ke kapli 
Narození P.Marie s lesním hřbitůvkem a někdejší šternberskou hrobkou. Silnice s 
nevýznamným provozem pak přechází údolí a tok Bečvárky. My na kraji lesa 
odbočíme doleva lesem a po ca 800m vyjdeme na vedlejší silnici svažující se do 
Mlékovic, s pohledy na prostor dosud neobnoveného Mlékovického rybníka 
protrženého v r. 2012  a s dalekým výhledem do krajiny.  
Za obcí pokračujeme po pohodlné polní cestě podél rybníku Stojespal, odbočíme z 
ní doprava na jeho hráz a po ní na pěšinu k výstavnému mlýnu stejného jména u 
rybníka na Voděradském potoce a poté do obce Nová Ves III, tvořené jedinou ulicí, 
vedoucí v celé délce rovnoběžně s největším (i nejdelším) rybníkem na Bečvárce s 
názvem Utopenec. Za obcí projdeme vzrostlou lipovou alejí a u lesa odbočíme 
doleva na jeho hráz, kterou přejdeme a navážeme na cestu vpravo podél lesa ke 
Svojšicím. Záhy nás čeká panoramatický pohled na obec s dominantním kostelem 
Sv. Václava nad Svojšickým rybníkem  a rokokově upraveným barokním zámkem 
na místě původní tvrze, a v centru obce konec naší cesty.  
 
Zpět:            Pro návrat ze Svojšic do Českého Brodu poslouží autobusové spojení 
PID do Kouřimi v časech odjezdů 14:32, 15:32 a 16:32, s pokračováním v Kouřimi 
dalším spojem do Českého Brodu s příjezdy v 15:46, 16:46 a 17:46 hod.  
 
Turisté, kteří budou mít zájem i více času, mohou dojít ze Svojšic až do Bošic a odtud na žst Bošice se 
spojením ďo Č.Brodu přes Pečky s odjezdy ve 14:02 a dále až do večera vždy po hodině. Cesta po 
silnici bez podstatného provozu zhruba podél Bečvárky k Bošickému rybníku obnáší dalších 2,2 km 
plus 1,7 km odtud k žst, celkem tedy dalších 3,9 km.  

 
Povedou:      J. a J, Jirouškovi, A. Řezáč 
           
 

 


