P U TO VÁ N Í R A I S O V Ý M K R A J E M

LU B O M Í R H O Š K A

CESTIČKA K DOMOVU ZNÁMĚ SE VINE HEZČÍ JE, KRÁSNĚJŠÍ, NEŽ VŠECKY JINÉ.
DOUŠKA A ŠALVĚJE KOLEM NÍ VONÍ,
NIKDE SE NECHODÍ TAK JAKO PO NÍ.
A KDYBYCH VE SVĚTĚ BŮH VÍ KAM ZAŠEL,
TU CESTU K DOMOVU VŽDYCKY BYCH NAŠEL.
A KDYBYCH VE SVĚTĚ SMUTNĚ SE MÍVAL,
NA TÉHLE CESTIČCE VŽDY BYCH SI ZPÍVAL.
KAREL VÁCLAV RAIS

2007
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Zvičina
POZNEJTE NÁDHERNÉ KRAJINNÉ SCENÉRIE, KTERÉ SE SNOUBÍ S HISTORICKÝMI
ZAJÍMAVOSTMI A PAMÁTKAMI LIDOVÉ ARCHITEKTURY. PUTOVÁNÍ JE TAKÉ
TROCHU NÁVRATEM K PŘÍRODĚ A HISTORII KRAJE, STEJNĚ JAKO UKLIDNĚNÍM
V DNEŠNÍ RYCHLÉ DOBĚ. PŘIJEĎTE OCHUTNAT HOŘICKÉ TRUBIČKY, MILETÍNSKÉ
MODLITBIČKY I NOVOPACKÉ PIVO.
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P O D Z V I Č I N S KO

Rozcestník na Arnoštově

Hrad Pecka

Okolí Lázní Bělohradu je součástí turistické
oblasti Podzvičinsko. Kraj se spoustou lesů,
udržovaných staveb lidové architektury
a mnoha dalších přírodních i historických
zajímavostí. Najdete zde hustou síť turisticky značených cest, vedoucích malebnou
zvlněnou až kopcovitou krajinou se spoustou kouzelných výhledů a pohodlných
laviček, zvoucích k odpočinku. Cyklostezky
jsou zpravidla vedeny po méně frekventovaných silničkách a dobře sjízdných polních či lesních cestách.

Nepomuckého a turistická Raisova chata,
která nabízí občerstvení.
V novopackém muzeu drahých kamenů
jsou vystaveny rozsáhlé sbírky achátů, jaspisů a ametystů. Neméně zajímavý je paulánský klášter z období baroka a dřevěný
řeckokatolický kostelík z Podkarpatské Rusi. Skutečnou perlou je romantický středověký hrad Pecka, který patřil Kryštofu
Harantovi. V nedalekém Miletíně se narodil
spisovatel K. J. Erben. Sochařskou a kamenickou tra-dici 19. a 20. století reprezentují
Hořice – město kamenné krásy. Naleziště
kvalitního pískovce dala základ tradici jeho
zpracování. Pravěkou historii dokumentují
zbytky hradišť a sídlišť. V Ostroměři se narodil popularizátor nejstarší historie Eduard Štorch. V letní sezoně nabízí kraj i četné
možnosti koupání. K nejvyhledávanějším
patří sportovní areál v Pecce, navštěvované je i koupaliště v Miletíně a Dachovy
u Hořic.

Podzvičinsko je regionem ležícím v těsném
sousedství Krkonoš a Českého ráje. Český
ráj byl v roce 2005 zapsán do prestižního
seznamu sítě evropských geoparků.
Dominantou kraje je vrchol Zvičiny
s nadmořskou výškou 671 m. Poskytuje
nádherné výhledy nejen na Krkonoše, ale
i na celý kraj od Ještědu až po Železné
hory. Na vrcholu stojí kostelík sv. Jana
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Hrad Pecka z turistické stezky
TRASY NAVRŽENÝCH VÝLETŮ VEDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PO TURISTICKY
ZNAČENÝCH CESTÁCH. DOBROU POMŮCKOU VÁM BUDE TURISTICKÁ MAPA
Z EDICE KČT PODKRKONOŠÍ Č. 23, NEBO PLÁNEK PODZVIČINSKO,
KTERÝ VYDALO MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD A ZDARMA HO ZÍSKÁTE
V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU.
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PĚŠÍ VÝLETY

1) DO NOVÉ PAKY ZA ACHÁTY
Výlet povede zvlněnou krajinou zčásti lesními úseky s překvapivě kouzelnými výhledy.
Z bělohradského náměstí se vydáte po žluté značce, po které půjdete přes Horní Novou
Ves, Uhlíře a Přibyslav do Nové Paky. Zpět se vrátíte vlakem nebo autobusem. Trasa do
Nové Paky je dlouhá 11 km. V případě, že jste skupinka, nezapomeňte navštívit i novopacký pivovar, kde pořádají zajímavé exkurze spojené s degustací.
Pokud vám budou ještě zbývat síly, můžete pokračovat po modré turistické značce do
Hřídelce a do Lázní Bělohradu dojdete po červené značce, což je dalších 13 km.
PŘIBYSLAV
421 m n. m.
Od obce pěkný výhled na Peckovsko. Při cestě smírčí kříž, který si K. H. Mácha nakreslil
do svého záznamníku při cestě krajem.

Achát

NOVÁ PAKA
422 m n. m.
Město leží již v podhůří Krkonoš. V okolí naleziště drahých kamenů. Na místě dnešního
náměstí byla ve 13. století, za vlády Přemysla Otakara II., založena osada, která byla po
roce 1300 povýšena na město. K založení
obce bylo využito soutoku několika potoků
a křižovatky zemské stezky. Historie města je
poznamenána krutými ranami v podobě ničivých požárů, válek a epidemií.
Klenotnice českých polodrahokamů je
umístěna v nové budově, která byla vybudována v roce 1996. Jde o mimořádně zajímavou
geologickou expozici. V přízemí a prvním patře najdete sbírku achátů, ametystů, jaspisů,
zkamenělých kmenů stromovitých kapradin,

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
UHLÍŘE
Vesnice dostala své jméno od milířů, které se
tu před staletími pálily asi na deseti místech.
Vesnici sužovaly povodně, sucha, požáry,
a dokonce i zemětřesení. Přesto tu na konci
19. století žilo více než 250 obyvatel. O chalupy položené ve stráních se stará několik
chalupářů.
Barokní socha Královna máje z roku 1730,
jako poděkování za záchranu z plamenů
dávného požáru.
Zvonička stojí mimo trasu při silničce, která
prochází obcí. Oznamovala všem obyvatelům
radostné i smutné události, sváteční poledne
i klekání. Zvoničku měli v Uhlířích již od roku
1806. Druhý zvon z roku 1926 nesl portrét
prezidenta Masaryka. Za druhé světové války
byl zrekvírován. Nová zvonička byla slavnostně vysvěcena P. Dr. Jiřím Vojtěchem Černým
v roce 2001 a je umístěna nedaleko pomníku
padlých v první světové válce.

Nová Paka – Suchardův dům
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L á z n ě B ě l o h ra d – Putová n í R a i s ov ý m k ra j e m
Farní kostel sv. Mikuláše stojí na východní
straně náměstí. Připomíná se jako farní již
roku 1357, kdy byl dřevěný. Změnil několikrát
podobu. Zvětšen byl v letech 1783 - 87, dostavěn v roce 1872. Původně gotický, přestavěn
do barokní podoby. Hlavní oltář je dílem Antonína Suchardy, sochy na oltáři od Stanislava
Suchardy. Oltářní obraz sv. Mikuláše od J. Kramolína z roku 1793.
Paulánský klášter s kostelem Nanebevzetí
Panny Marie, který byl vystavěn a vysvěcen
roku 1701. Dostavěn byl teprve v roce 1724
a je po stránce sochařské, malířské a architektonické nejcennější uměleckou památkou
města. Je to skutečný barokní skvost. Důmyslný půdorys chrámu tvoří 5 elips, jež se protínají. Výzdoba prozrazuje barokní sloh. Plochy
kleneb jsou ozdobeny velikými freskovými
obrazy. Uprostřed nástěnné malby visí obraz
Nanebevzetí P. Marie ve zlaceném rámu snad
z roku 1774. Roku 1813 navštívil chrám císař
František I. Ke klášteru vede kryté schodiště
z roku 1735. Ročně se konalo 6 poutí, kterých
se zúčastnilo na 20 až 25 tisíc poutníků. Roku
1785 byl klášter zrušen, později byly dva díly
kláštera prodány.
Kaple Sedmibolestné P. Marie vznikla v době
dostavby kláštera, kdy šest zbožných sousedů
vybudovalo v letech 1700 -1701 malou kamennou kapličku bez věže. Roku 1707 ji rozšířili
a vystavěli pod ní hrobku. Roku 1765 byla vystavěna věž a do ní zavěšeny zvony. Na hlavním oltáři visí obraz P. Marie v barokním rámu.
Řeckokatolický kostelík z Podkarpatské Rusi
náleží k pozoruhodným stavbám. Pochází z 18.
století a zakoupil jej továrník Otto Kretschmer.
Dal jej opatrně rozebrat a převézt do Nové
Paky a nechal jej postavit ve svém parku na
západním svahu Husova kopce. Stalo se tak
s velikou péčí a po řádné konzervaci roku 1930.
Kostelík je roubený ze silných dubových trámů
od základu až po temeno střechy.

Paulánský klášter
přesliček a plavuní, otisky kapradin i obratlovců. Jsou zde vybroušené a vyleštěné nerosty
a zkameněliny. Druhé patro pak nabízí atypicky řešený výstavní prostor, kde je možno
zhlédnout novou expozici medijních kreseb.
Před budovou klenotnice se nachází v prosklené vitríně jedinečný 8,2 metru dlouhý araukit,
který byl vyzdvižen místními občany nedaleko
sportovního areálu. Je to největší dochovaný
zkamenělý strom v celé České republice.
Suchardův dům - novorenesanční budova se
sgrafity podle Mikoláše Alše vystavěná roku
1896. Budovu, ve které dnes sídlí městské
muzeum, vyzdobila umělecky založená rodina Suchardů. Zajímavá je historická a vlastivědná expozice. V přízemí domu je umístěn
novopacký betlém od řezbáře Jana Mádleho
z druhé poloviny 19. století. Tato pozoruhodná řezbářská práce se rozprostírá na ploše
3 x 2 metry. Své místo tady mají i prostory
pro příležitostné výstavy.
6
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PĚŠÍ VÝLETY

2) PŘES MALEBNÉ VESNIČKY NA HRAD PECKU
Vděčný celodenní okružní výlet přes malebné vesničky zvlněnou až kopcovitou krajinou se spoustou výhledů na Bělohradsko i Krkonoše. Z bělohradského náměstí se
vydáte po modré turistické značce přes Bukovinu a Krkonošskou vyhlídku do Pecky.
Po prohlídce hradu a občerstvení v některé restauraci na náměstí půjdete po žluté značce do Horního Javoří. Zde přejdete na zelenou značku, po které sejdete do Dolního Javoří a v Horní Nové Vsi se napojíte na žlutou značku, která vás dovede zpět na bělohradské
náměstí. Celá trasa je dlouhá 16 km. Trasu lze zkrátit, když se na rozcestí u Bukoviny dáte
po žluté značce přes vísku Arnoštov do Horního Javoří. To ale přijdete o Krkonošskou
vyhlídku a Pecku.
ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
NA NEBESÍCH
Pěkný altánek s vyhlídkou na Bělohrad. Dál
na Bukovinu budete stoupat po tzv. Horské
cestě. Po této cestě táhli Sirotci po neúspěšném obléhání hradu Pecka a o dvě století později byl tudy Kryštof Harant z Polžic
a Bezdružic, pán na Pecce, již jako vězeň
doprovázen valdštejnskými biřici přes Jičín
k popravě do Prahy.
KAMENNÁ HŮRA
Vlevo nad obcí Brtev se zvedá Kulatý vrch,
na jižním úbočí se nachází státní přírodní
rezervace Kamenná hůra. Na 13 ha se chrání
starý bukový porost na podkladu křídových
a pískovcových slepenců. Podle pověsti až
na Kulatý vrch vedla z hradu Pecka tajná
podzemní chodba.
BUKOVINA
Malebná obec se připomíná již v první polovině 15. století. Stojí zde roubený domek prarodičů spisovatele K. V. Raise a socha sv. Jana
Nepomuckého. Od hřbitova pěkné výhledy
na Zvičinu a částečně i Novopacko.
KRKONOŠSKÁ VYHLÍDKA
531 m n. m.
Jedna z nejkrásnějších vyhlídek na celém
Podzvičinsku. Nádherný rozhled na celé pa-

Kamenná hůra
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L á z n ě B ě l o h ra d – Putová n í R a i s ov ý m k ra j e m

Otevírání hradu Pecka
noráma Krkonoš, včetně nejvyššího vrcholu
Sněžky. Severozápadně vidíme Novopacko,
kousek vlevo zalesněné vrcholy se zříceninami hradů Bradlec a Kumburk. Za pěkného
počasí je vidět Kozákov a Ještěd. Na jihu je
zalesněný hřeben Mlázovického a Hořického
chlumu. Když popojdete několik metrů vlevo, uvidíte pod sebou hrad Pecka.

z roku 1634. Na balustrádě morového sloupu je z červeného pískovce osm zdařilých
postav světců a světic. Před školní budovou
je pomník K. Haranta od prof. A. Máry. Pecka
je také rodištěm popraveného lidického faráře J. Štemberky, který zde má symbolický
pomník.
Kostel sv. Bartoloměje je cennou barokní
památkou z let 1748 – 1757. Byl postaven
valdickými kartuziány jako jednolodní s pestře vyzdobeným interiérem. Fresková výzdoba ze života sv. Bartoloměje je z roku 1756
od J. Kramolína. Kolem kostela jsou kamenné reliéfy křížové cesty z roku 1722. V kostele
je hrobka Kryštofa Haranta.
Středověký gotický hrad je dominantou
městečka a jeho nejvýznamnější památkou.

PECKA
407 m n. m.
Malebné, velmi oblíbené výletní letovisko,
ležící v nádherné členité krajině pod romantickým hradem. Ten se poprvé připomíná v roce 1322. V roce 1830 zasáhl městečko ničivý požár, který zachvátil i hrad,
přesto se dochovalo několik roubených
chalup. Na náměstí stojí barokní kašna
8
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PĚŠÍ VÝLETY
představení, přednášek, konferencí a svatebních obřadů. V sezóně se na hrad sjíždějí
šermířské skupiny a probíhá zde zajímavé
vystoupení „Dobývání hradu“. Novou tradiční akcí se stává slavnostní „Jarní otevírání hradu“ se samotným příjezdem Kryštofa
Haranta.
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic byl
nejznámějším majitelem. Šlechtic, spisovatel, hudební skladatel a politik se narodil v roce 1564. Ve svém plodném životě
toho stihl úctyhodně. Účastnil se války
s Tureckem, v roce 1598 podnikl s Heřmanem Černínem z Chudenic cestu do Benátek, Palestiny a Egypta. Tuto cestu zajímavě
popsal v cestopise, který dovedně ilustroval
a vydal. Poslední jeho cestopis vydalo nakladatelství Albatros v roce 2002. Na hradě Pecka založil kapelu, která patřila mezi největší
v Čechách. V roce 1601 byl komorníkem
Rudolfa II., dvorským radou císaře Matyáše. Roku 1618 konvertoval k utrakvismu
a přidal se ke vzbouřeným stavům.
V červnu 1619 se účastnil tažení na Vídeň.
Za vlády Friedricha Falckého byl prezidentem české komory. Po bitvě na Bílé hoře
byl zajat a s dalšími 26 českými pány 21. 6.
1621 popraven na Staroměstském náměstí
v Praze. Z jeho hudebního díla se dochovaly tři kompletní skladby (mše na motivy
madrigalu L. Marenzia a dvě moteta) a několik fragmentů.
Mimo trasu leží hezké sportovní centrum
s koupalištěm. V letní sezóně se zde pořádají
kulturní akce.

Pecka
Jeho návštěva bude určitě zpestřením výletu.
Dozvíte se zde mnoho zajímavostí o Kryštofu Harantovi, který byl v 17. století majitelem
hradu. Poutavá je expozice věnovaná historii
hradu a městečka. Za zhlédnutí stojí i expozice věnovaná útrpnému právu, středověká
mučírna a středověká černá kuchyně, která
přiblíží návštěvníkům tehdejší přípravu
pokrmů. V nedávno opravených a zrekonstruovaných hradních sklepeních můžete
zhlédnout i galerii moderního sochařského
umění. Z hradu a z jeho bezprostřední blízkosti je několik pěkných vyhlídek na malebné
okolí a Zvičinu. Částečně jsou vidět Krkonoše, před sebou budete mít zříceniny hradů
Kumburk a Bradlec. Prostory hradu jsou
využívány k pořádání koncertů, divadelních

HORNÍ JAVOŘÍ
Od malebné rekreační vesničky pěkné výhledy na Bělohradsko. Socha sv. Jana Nepomuckého a pomníček župnímu hasičskému
veliteli A. Kráčmarovi.
9
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L á z n ě B ě l o h ra d – Putová n í R a i s ov ý m k ra j e m

Dolní Javoří
DOLNÍ JAVOŘÍ
Obec představuje jeden z nejpočetnějších
a nejcennějších souborů roubené lidové architektury s vyřezávanými lomenicemi z 19.
století v oblasti. Ty jsou výtvarným projevem
prostých lidí. Mimořádně cenné je celkové
prostředí vesnice, s rozvolněnou zástavbou
s minimem novodobých zásahů, zasazenou
v krásné krajině. Dolní Javoří patří mezi nejhodnotnější vesnické lokality na Jičínsku
a splňuje i nejpřísnější kritéria pro vyhlášení
památkové zóny. Vesnice se připomíná v roce 1534. Na vrcholu rozkvětu měla 130 obyvatel, hospodu, dva krejčí, ševce i malou textilní továrničku. Do padesátých let minulého
století tu prosperovaly dva mlýny. Poslední
povodeň obec postihla 20. srpna 2001, kdy
se od Arnoštova hnala voda, včetně klád
a balvanů. O chalupy položené ve stráni se
stará několik chalupářů.
Sv. Jan Nepomucký. Socha s reliéfem P. Marie na soklu shlíží ze stráně už od roku 1851.
Je chráněna sloupovou vidlicovou zvoničkou a vzrostlými lípami. Lípy Svobody sem

občané zasadili hned čtyři: první na počest
legií, druhou na paměť padlým vojínům, třetí vdovám po padlých a čtvrtou lípu agrární.
HORNÍ NOVÁ VES
Obec ležící v údolí Javorky se poprvé připomíná ve 14. století, dnes je součástí Lázní
Bělohradu. Zachovalo se zde několik roubených chalup. Je zde část dějiště románu
K. V. Raise Pantáta Bezoušek, který odtud
pocházel. Horní Nová Ves je rodištěm
významného astronoma Emila Buchara. Sídlí
zde národopisný soubor Hořeňák, který byl
založen v roce 1949. Dětský folklórní soubor Hořeňáček vznikl v roce 1975 a od doby
svého založení dosáhl mnoha úspěchů na
národních přehlídkách i dětských folklórních
soutěžích. Od téhož roku je soubor organizátorem mezinárodních folklórních slavností
písní a tanců „Pod Zvičinou“ v Lázních Bělohradě, které se každoročně konají v polovině
června. Folklórní soubor má ve svém programu tance, písně a lidová vyprávění z celého
Podkrkonoší.
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PĚŠÍ VÝLETY

3) PO NAUČNÉ STEZCE NA ZVIČINU
Na nejvyšší vrchol bělohradské kotliny Zvičinu se dostanete nádhernou zvlněnou až
kopcovitou krajinou po nově vyznačené naučné stezce „Po stopách K. V. Raise“, která
kopíruje bývalou Raisovu stezku. Jednotlivé informační tabule vás poutavě seznámí
s historií i současností kraje. Od rozcestníku turisticky značených cest na náměstí se
vydáte po žluté turistické značce Lázeňskou ulicí k areálu lázní a polní silničkou do Brtve. Stále po žluté značce vystoupáte na Vřesník a sejdete do údolí Bystřice. Dál budete
stoupat stále po žluté značce do Borku. Za samotou Podemladí, po krátkém průchodu
lesa, už vrchol Zvičiny uvidíte před sebou. Trasa je dlouhá 11 km, s odbočkou na Raisovu
knihu 13 km.
Ze Zvičiny se dostanete po červené značce okolo hotelu Lázně pod Zvičinou do Bílé Třemešné, 4 km. Do Lázní Bělohradu se vrátíte vlakem přes Starou Paku, případně ze Zvičiny sejdete po modré nebo zelené značce k autobusu do Miletína, 8 km.

Brtev
ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
BRTEV
Obec byla založena českým knížetem Soběslavem I., který při honu ve zdejších lesích
zabloudil. Útočiště našel v malé chaloupce
na mýtině. Pohostinnému včelaři za nocleh,
chléb s medem a čistou pramenitou vodu
daroval tolik lesa, že se tam vešla celá vesnice. Původní obyvatelé ve zdejších lesích
hodně včelařili a právě od klátů, vydlabaných nebo dutých stromů zvaných „brtník“,
vznikl název obce. První historická zmínka

o Brtvi je z roku 1354. V obci se nachází
mnoho lip, které byly vysázeny po 1. světové válce. V Brtvi žil vynikající houslař – samouk František Kolář (1869 – 1935), který
inspiroval K. V. Raise k povídce Nermuť.
Do okolí Brtve se vydával dr. Antonín Frič
na své přírodovědné výpravy za zkamenělinami.
Nedaleko trasy se nachází kaplička, postavená roku 1831 Janem a Josefem Suchardovými, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Opravena byla v roce 1998.
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vládl čilý ruch. Rozsáhlá opevnění měla důležitou úlohu jako pevnost na pokraji hraničního
hvozdu. Dominantní polohu v areálu hradiště
mělo obětiště a vně valu na severozápadním
svahu pohřebiště, kde se nacházely mohylové
hroby.
BEZNÍK
Do obce odbočíte na rozcestí asi 500 m pod
obcí. Nachází se zde mnoho typických podkrkonošských stavení a rázovitých chalup. V obci se nachází socha Panny Marie
z roku 1777, dále kamenný kříž na návsi z roku
1885. K vidění je také dřevěná zvonička z roku
1885.
RAISOVA KNIHA
462 m n. m.
Oblíbené místo K. V. Raise vzdálené asi jeden
kilometr jihozápadně od obce Bezník. Na
kamenném sloupu je zavřená kniha s vysekaným nápisem K. V. RAIS.
BOREK
479 m n. m.
Typická horská vesnička. Za povšimnutí stojí kamenný kříž a dřevěná zvonice. Obec do
ní roku 1928 zakoupila zvon, ten byl však
20. 3. 1942 odebrán pro válečné účely. Roku
1973 byla zvonice opravena a roku 1995, po
poškození od bouřky, dostala novou plechovou stříšku. Raisův pohov je památník, který se
nachází přímo v obci. Jde o kamennou lavici.
Původně stála pod silnicí u velkého jilmu. Jilm
porazili a lavici přestěhovali. Zde často odpočíval slavný spisovatel při svých toulkách krajem.
Při další cestě na Zvičinu nelze přehlédnout
typickou podzvičinskou selskou usedlost,
u níž se nachází památný strom z roku 1750.
Toto místo se nazývá Podemladí.

Raisova kniha

VŘESNÍK
420 m n. m.
Tato ves se připomíná roku 1338 v souvislosti s těžbou stříbra. V okolí Vřesníku sídlili lidé
už v dávných dobách, o čemž svědčí četné
archeologické nálezy z mladší doby kamenné
i z doby železné. Ve vesnici se nachází pomník
padlých v první světové válce. Na návsi pak stojí pomníček těm, které si vzala druhá světová
válka. V obci se nachází několik typických podkrkonošských chalup. O kraji psal místní rodák
Jan Vřesnický Nálevka, básník a spisovatel.
Jeden a půl kilometru severně od obce, při
zelené turistické značce, se nacházejí Valy
s nadmořskou výškou 489 m. Sedlo a dvojitý
val je spojují s Hradištěm, s nímž tvoří dvojhradí. Tato místa byla v historii velmi frekventovaná. Už v době kamenné tu sídlili lidé. ZVIČINA
671 m n. m.
V době hradištní, tedy 2 500 let př. n. l., zde Ze stráně severozápadně od vrcholu je vidět
12
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celé panoráma Krkonoš. Přímo od Raisovy
chaty je rozhled směrem do bělohradské kotliny. Za pěkného počasí je přes vrcholy Tábor
a Kozákov vidět Ještěd. Na druhou stranu
jsou vidět Železné hory s Kunětickou horou.

Chata Zvičina
Kostelík sv. Jana Nepomuckého – z roku
1711. V roce 1740 byl kostel vyzdoben pískovcovým oltářem - zajímavou a velice
cennou uměleckou prací sochaře Františka
Pacáka ze Ždírce, který spolupracoval s Matyášem Bernardem Braunem. Na vrcholu oltáře
je zpodobena postava Boha Otce a pod ním
ukřižovaný Kristus, ke kterému se modlí svatý Jan Nepomucký. Po stranách jsou sochy
svatého Jana Křtitele a Jana Evangelisty. V
roce 1804 dal František Cecinkar přistavět
ke kostelu věž, která tu dříve nebyla. Teprve
potom to byl ten pravý Raisův kostelíček,
známý z jeho veršů.
V roce 1873 uhodil do kostela blesk a kostel
shořel. Jeho tehdejší majitelka ho odmítla
opravit. Teprve roku 1877 byl kostel opraven,
a to z veřejných sbírek. V roce 1972 a 1973

byla provedena vnější generální oprava:
oplechování střechy věže měděným plechem, pokrytí střechy kostela eternitovou
pokrývkou, obnovení omítky. V roce 1981
došlo k vnitřní opravě. V roce 1985 byl
vchod opatřen kovovou mříží, dále došlo
k výměně oken a položení dlažby kolem
kostela. Nyní je to filiální kostel a patří obci
Horní Brusnice.
Roku 1825 byla založena pamětní kniha,
do které se zapisovali návštěvníci Zvičiny.
V pamětní knize jsou zápisy K. V. Raise, K. J.
Erbena, A. Jiráska, J. Vrchlického a dalších
významných osobností. Tato kniha se nyní
nachází v Národním muzeu v Praze.
Raisova chata - původně hostinec, který
postavil roku 1891 Josef Machek – Patcelt.
Měl jednu hostinskou místnost a kuchyňku.
Roku 1898 koupila hostinec Národní jednota severočeská s tím, že hostinec rozšíří
a opraví. Přestože sem chodili převážně Češi,
podařilo se Němcům v tomto záměru zabránit. Němci drželi především západní a severní stranu kopce. Aby znemožnili výhled na
Krkonoše, vysázeli les, a tím sever zatemnili.
V roce 1900 koupil chatu Klub českých turistů v Praze. Došlo k rozšíření chaty a v roce
1923 byl zakoupen hvězdářský dalekohled,
zvětšující stokrát. Dne 29. května 1923 byla
odhalena pamětní deska a chata slavnostně
přejmenována na „Raisovu chatu“. Po záboru pohraničí musel nájemce Josef Šubr místo opustit a chata za války značně zpustla.
Dne 6. července 1945 došlo k jejímu znovuotevření. Chata nabízí občerstvení i dnes,
rozhledna je uzavřena.
Zvičina byla oblíbeným místem K. V. Raise.
Napsal o ní: „Zvičino, Zvičino, ty horo vysoká,
myslím si na tebe, co je dní do roka…“.
Na severním svahu je v zimním období
v provozu lyžařský areál. Pod vrcholem
se rozkládá stejnojmenná rekreační obec.
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4) CESTOU K. J. ERBENA ZA MILETÍNSKÝMI
MODLITBIČKAMI
Pro tento výlet si na náměstí u rozcestníku turisticky značených cest vyberete červenou
značku, která vás lesními a polními cestami mírně zvlněným terénem zavede přes Byšičky, Červenou Třemešnou a Miletínskou bažantnici po 10 km do rodiště K. J. Erbena
Miletína. Zpět autobusem nebo po modře značené cestě, která je o půl kilometru delší.

Červená Třemešná

Křížová cesta
BYŠIČKY
Návrší s poutním kostelíkem svatého Petra
a Pavla, který patří k nejstarším památkám
na Podzvičinsku. První zmínka o něm pochází z roku 1267. Původně to byl románský
kostelík, z něhož dodnes zbyla rotundovitá
apsida na východní straně kostela, která přečkala všechny pozdější obnovy a přestavby.
Kostel měl původně jen dřevěnou zvonici,
která stála odděleně v jižní části hřbitova. Koncem 13. století byl přistavěn gotický presbytář a loď, upravená v roce 1718.

V 19. století byl kostelík již značně zchátralý.
V roce 1854 byla postavena hranolovitá věž
s novým zvonem, a to náhradou za památný,
ze zvonice ukradený.
U bočního vchodu do kostela je nápadný
velký kámen s dvěma dolíky, jakoby vytlačenými stálým klečením. Kámen je možno
považovat za hříčku přírody. Podle pověsti
jsou dolíky v kameni otisky kolen sv. Petra,
patrona kostela, který na něm v kleče prosil
o smilování nad vesničkou a kostelíkem. Vesnička měla být potrestána za to, že vesničané vedli nezřízený život, v době bohoslužeb
vyhledávali krčmu a vedli rouhavé řeči.
Svatý Petr kostelík zachránil, ale vesnička
se i s obyvateli propadla. Na Byšičkách
se konaly slavné poutě.
Pro turisty je to velice zajímavé místo, jelikož je tu překrásný rozhled po bělohradské
kotlině. K západu je vidět jičínský vrch Veliš.
Vpravo Zebín, Bradlec, Tábor a zřícenina hra-
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du Kumburk, která je dnes opravována a je
zde zřízena vyhlídková plošina. K východu
je pohled na nejvyšší vrchol krajiny Zvičinu.
Na hřbitově při kostelíku jsou pochováni
hudební skladatel Karel Moor a spisovatelka dr. Leontina Mašínová.
Byšičky inspirovaly spisovatele Karla Jaromíra Erbena, rodáka z nedalekého Miletína.
Váže se k nim jeho balada Svatební košile.
Křížová cesta – dobře to promyslel v tichu
svého osamění poustevník Augustin Hoření,
řeholním jménem Petr Regulatus, když našel
vhodná místa pro 14 kamenných sloupů
a zřídil na vlastní náklady křížovou cestu.
Sloužila k pravidelným pobožnostem až do
roku 1930. Pak se stávala terčem vandalů
a byla postupně ničena. Rozpadlého torza se
ujalo město Lázně Bělohrad a provedlo jeho
obnovu. Podílelo se na ní jak materiálně, tak
i finančně, upravilo vlastním nákladem i pěší
přístupovou cestu. Stávající křížová cesta

byla otevřena na Velký pátek dne 29. 3. 2002
a vysvěcena biskupem J. Kajnekem. Pro
veřejnost tak bylo odhaleno vzácné umělecké dílo velké kulturní a duchovní hodnoty,
které vzešlo z rukou bělohradských umělců.
Vděčnost a uznání patří ing. Františku Žočkovi
a panu Františku Koubkovi, který své překrásné obrazy maloval srdcem a vložil do
nich celou svou lásku a vroucnost.
ČERVENÁ TŘEMEŠNÁ
326 m n. m.
Na okraji obce stojí kostel sv. Jakuba Většího, který je připomínán již v roce 1358. Obnoven byl v 15. a 16. století, věž přistavěna
roku 1862. Ve východní zdi jsou zabudovány
renesanční náhrobky.
MILETÍNSKÁ BAŽANTNICE
Přírodní rezervace. Předmětem ochrany je
smíšený les, místy lužního charakteru se staletými duby, louky s význačnou květenou
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Pomník K. J. Erbena
a rybníky Povolír a Bubnovka. Jde i o významnou ornitologickou lokalitu.
MILETÍN
334 m n. m. / 877 OBYVATEL
Městečko (dnes má Miletín již statut města) leží na jižním úpatí Zvičiny mezi Dvorem
Králové a Hořicemi. Jméno je odvozeno od
zakladatele Miloty, připomíná se již roku
1124. Roku 1241 získává městečko darem
Řád německých rytířů, který Miletín vlastnil až do roku 1423, kdy před Žižkou utekli
směrem k Pecce. Miletín velmi utrpěl třicetiletou válkou, mnoho lidí vymřelo morem

roku 1633. Poslední hrozná rána postihla
město 17. června 1846, kdy celé vyhořelo
a zbylo z něho jen holé návrší. Tehdy všechny domy shořely a zvony kostela se žárem
roztavily.
Náměstí K. J. Erbena. Uprostřed stojí pomník Karla Jaromíra Erbena, spisovatele a zakladatele novodobé české poezie, miletínské náměstí zdobí od r. 1901. Pro postavení
pomníku byla vypsána soutěž, ve které zvítězil návrh sochaře Jindřicha Říhy z Prahy.
Pomník se skládá z busty spisovatele, pod
nímž na podstavci je postava chlapce čtoucího v knize, z druhé strany věnčí spisovatele
postava genia. Na podstavci jsou umístěny
dva bronzové reliéfy: Záhořovo lože a Svatební košile. Eliška Krásnohorská napsala:„Vděční
rodáci postavili K. J. Erbenovi pomník v jeho
rodišti, ale pomníkem Erbenovým nejdrahocennějším zůstane po věky jeho Kytice.“ Socha
sv. Jiří stojí na náměstí od r. 1892. Tuto jezdeckou sochu, znázorněnou rovněž v městském znaku, vytvořil sochař J. Jiříček z Hořic.
Původně byl v těchto místech rybníček, ještě v dobách Erbenových plný vody. Socha
P. Marie na vysokém sloupu od Matyáše
Brauna byla vztyčena na náměstí roku 1735.
Byla umístěna na místě pranýře, k němuž byli
přivazováni provinilci.
Rodný domek K. J. Erbena je nedaleko
náměstí. Je zde umístěn jeho památník.
Interiér domku tvoří dobový nábytek,
rodinné památky, akvarely k Erbenovým
baladám od R. Švajdlera. V průčelí domku
je zasazena pamětní deska. Byla slavnostně
odhalena 22. května 1899, slavnostní řeč
pronesl Karel Václav Rais.
Kostel Zvěstování Panny Marie, původně
gotický ze 13. století, rozšířen byl roku 1607
a později barokně upraven. Při požáru roku
1846 vyhořel. Na konci 19. století byl regotizován a znovu rozšířen. Ke kostelu přiléhá
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kaple. Kostel je postaven na místě bývalé
komendy řádu německých rytířů s dochovaným podzemním labyrintem, který byl
nedávno zpřístupněn veřejnosti.
Vedle kostela stojí gotická zvonice, bývalá
vstupní věž kláštera rytířů. Přestavěna byla
roku 1586. U zvonice stojí socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1701.
Zámek v renesančním slohu stojí na místě, kde stával ve 13. století vodní hrad. Byl
vybudován v letech 1693 -1701. Po požáru v roce 1846 byl empirově upraven. Na
nádvoří byla v roce 1730 z podnětu Josefa Jana Sosnovce z Vlkánova postavena
barokní socha sv. Floriana. Socha tvořila
přirozený protějšek se sochou sv. Notburgy. Byla opatřena rodovými znaky Sosnovců. Socha sv. Notburgy byla vztyčena
v roce 1730 Janem Sosnovcem z Vlkánova,
poblíž zámku na cestě k bažantnici. Rodové
znaky Sosnovců byly za Falgeů odstraněny
a v kartuši byl vytesán monogram J.F. Zámek
je obklopen krásným anglickým parkem
s cizokrajnými stromy. Zámek je dnes účelově využit. V roce 2006 zde bylo otevřeno
i muzeum českého amatérského divadla.
Kaple sv. Jana Nepomuckého leží mimo
trasu severně od města u říčky Bystřice
v lese u Svatojánských lázní. Byla vystavěna v roce 1752 nad polychromovanou
sochou sv. Jana Nepomuckého, která byla
vytesána z bludného balvanu v r. 1750.
Kapli s oltářem tesaným z kamene, na
němž je socha umístěna, dala vystavět
vlastním nákladem hraběnka Anna Marie
z Kolowrat. Podle třebihošťského rodáka Josefa Petery, spolužáka Karla Hynka
Máchy, je tvář sochy Jana Nepomuckého
nejlepší básníkovou podobou. Kaple je
jednolodní s půlkruhovým závěrem, má
stěny členěny pilastry, nad průčelím je štít
s volutami po stranách.

Socha sv. Gottharda z roku 1731, s největší
pravděpodobností od M. Brauna, je umístěna při silnici k Hořicím. Dala ji postavit Barbora z Valdštejna se svým manželem Friedrichem z Oppersdorfu a opatřit svým znakem.
Za H. J. Falgeho byly znaky vyhlazeny a vytesána písmena J. F.
Socha sv. Linharta z roku 1772 se nalézá za
bažantnicí. Vlkánovský znak byl vyhlazen
a nahrazen písmeny J. F.

Miletín
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
V Miletíně je aktivní divadelní soubor
Erben. Miletínské modlitbičky – sladká
pochoutka vyráběná pouze v Miletíně.
Inspirací byly modlitební knížky většinou
kapesního formátu, které byly nezbytnou
věcí katolických věřících při návštěvách
bohoslužeb. A právě tato typická pomůcka
inspirovala kdysi dávno místního perníkáře k originálnímu výrobku, který se vyrábí
podle původního receptu dodnes. Nedaleko centra městečka je hezké koupaliště.
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5) DO MĚSTA KAMENNÉ KRÁSY
Na rozcestníku turisticky značených cest na náměstí si tentokrát vyberete žlutou značku, která vás povede přes Byšičky na Hořický chlum a dál až na okraj Hořic, k telekomunikační věži. Dál už po červené značce okolo Masarykovy věže samostatnosti dojdete na
hořické náměstí. Po občerstvení se vydáte na malý okruh po červené značce přes Smetanovy sady na památný vrch Gothard. Po prohlídce Galerie plastik či přírodní galerie
se vrátíte zpět do města. I s prohlídkou města a odbočkou na Gothard ujdete asi 15 km.
Zpět do Lázní Bělohradu se vrátíte autobusem.

Masarykova věž samostatnosti
BYŠIČKY
Jsou popsány u minulého výletu.
HOŘICKÝ CHLUM
Skrývá ve svém nitru přírodní bohatství. Kvalitní pískovec různé barvy, jakosti a tvrdosti,
vhodný pro práce sochařské i kamenické.
Z hořického pískovce jsou části nejproslulej-

ších staveb v naší zemi jako např. katedrála
sv. Víta, Národní divadlo, Národní muzeum
a další. Dobrý kámen umožnil vytvářet
sochy, proto již v 18. století pozval hrabě
F. A. Špork do Kuksu Matyáše Brauna, jehož
vliv je patrný i na sochách v okolí.
Na okraji Hořic se tyčí telekomunikační věž.
Ve výšce 27 m je o sobotách a nedělích

18

LB_RAIS.indd 18

21.7.2007 23:16:04

PĚŠÍ VÝLETY
zpřístupněna hořickými turisty vyhlídková
plošina s pěkným rozhledem na Krkonoše, Orlické hory i do „kraje“. Při silnici je tzv.
Lukavecký kříž z roku 1885.
MASARYKOVA
VĚŽ SAMOSTATNOSTI
408 m n. m.
Stojí přímo nad Hořicemi na hřebenu Hořického chlumu a vytváří městu hezkou a zdaleka viditelnou dominantu. Základní kámen
věže byl položen 10. 7. 1926 za přítomnosti
prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Plány na zbudování
víceúčelové rozhledny jsou však starší. Projekt arch. Blažka počítal s výškou rozhledny 40 m, díky čemuž mohla sloužit i jako
letecký maják na lince Praha — Varšava.
Do roku 1938 byla vystavěna do výšky 25 m,
od té doby se již ve stavbě nepokračovalo.
V průběhu německé okupace byly vlastenecké reliéfy zakryty plachtou. Při průjezdu
německé kolony Hořicemi na sklonku války
byla věž poškozena dělostřeleckým granátem. Opravy se rozhledna dočkala po válce, v době socialismu její význam poklesl.
Celkové obnovy se Masarykova věž samostatnosti dočkala až po roce 1989. Uvnitř je
umístěno malé muzeum a pietní síň se jmény obětí válek z Hořicka. Po točitém schodišti se dostanete na ochoz, ze kterého je
velmi pěkný pohled na město a jeho okolí,
při pohledu na sever je za příznivého počasí
výhled až na Krkonoše. Vrchol věže je zakryt
hvězdářskou kopulí.
HOŘICE
313 m n. m. / 8 936 obyvatel
Město kamenné krásy leží na úpatí Hořického
chlumu, jehož jižní svah je na jaře pokryt bělostnou barvou třešňových květů. Původně
zde stávala ves připomínaná v letech 1143 48. Jako město je doloženo roku 1365, městskou pečeť dostalo v roce 1385. Mnohokrát

vyhořelo, proto dnešní domy pocházejí až
z 19. a 20. století.
Náměstí Jiřího z Poděbrad - má tvar lichoběžníku, v severní části zúženého, a plochu
více než jednoho a půl hektaru. V čele stojí
novogotická radnice z roku 1872. Na náměstí byla po více než půl století vrácena
vzácná historická památka – Mariánské sousoší (sousoší panny Marie a trojice apoštolů,
sv. Jana Evangelisty, sv. Petra a sv. Pavla).
Svěcení se uskutečnilo 20. listopadu 2005.
Budova Městského muzea byla postavena
v novorenesančním slohu roku 1877.
Děkanský kostel Narození Panny Marie vrcholně barokní stavba vysoké výtvarné
hodnoty s věží a cibulovitou bání. Dnešní
kostel byl stavěn v letech 1741 – 1744 podle
plánu slavného stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera na půdorysu kříže. K nejcennějším objektům v interiéru patří socha bičovaného Krista a křtitelnice z druhé poloviny 14.
století. Průčelí kostela zdobí socha patronky
Panny Marie, dílo Václava Suchomela. V jeho
nejbližším okolí jsou plastiky – sv. Jan Nepomucký, dílo J. F. Pacáka, Kristus v zahradě Getsemanské, Madona s děťátkem a sv.
Florián. V roce 1820 zde měli svatbu rodiče
Bedřicha Smetany.
Střední průmyslová škola sochařsko-kamenická byla založena roku 1884. Je jedinou školou svého druhu v Čechách a patří
k nejstarším v Evropě. Z tvůrčích dílen profesorů a žáků vyšly stovky sochařských děl.
Vchod do budovy zdobí plastika Probuzení
od Jana Štursy a z druhé strany secesní Ábel
od Quido Kociána. Model k této plastice, jedné z největších soch české secese, je z roku
1903. V anonymní soutěži prosadil Myslbek
Kociánovi za tuto plastiku I. cenu.
Na zdi po obou stranách budovy osm plastik v nadživotní velikosti zachycuje osm století charakterizovaných příslušnými slohy.

19

LB_RAIS.indd 19

21.7.2007 23:16:06

L á z n ě B ě l o h ra d – Putová n í R a i s ov ý m k ra j e m

Hořice – hřbitovní portál
Opat Božetěch – doba románská, Petr Parléř,
architekt a sochař – vrcholná gotika, Matěj
Rejsek, stavitel – pozdní gotika, Paolo della
Stella, architekt – renesance, Fischer z Erlachu – vídeňské baroko, F. M. Brokof – barokní
sochařství, K. I. Dienzenhofer – barokní architektura, Václav Levý, profesor - zakladatel
novodobého českého sochařství.
Smetanovy sady byly založeny v roce 1903
a mají bohatou sochařskou výzdobu, většinou ze začátku minulého století. K nejvýznamnějším sochám patří např. Bedřich
Smetana od M. Černila s postavami Jeníka
a Mařenky z jeho Prodané nevěsty (první sochařské ztvárnění B. Smetany). Busta
Antonína Dvořáka od M. Vávry na rozdíl od
ostatních je provedena v laaském mramoru
a milínské žule. Po stranách busty jsou reliéfy alegorie hudby a zpěvu. Mikoláš Aleš od
F. Duchače – Vyskočila, první sochařské
ztvárnění slavného malíře. Krakonoš od
L. Šalouna je nejznámější plastikou Smeta-

nových sadů. Podle jednoho z výkladů zde
Krakonoš nezobrazuje dobrého vládce hor,
ale symbolizuje germanizační úsilí v českém
pohraničí. Dětské postavičky na jeho dlani se
ho obávají. Při východu ze sadů nalezneme
před školou Daliborkou plastiku Přátelé stromoví od Václava Suchomela. Vedle postav
chlapce a dívky vás upoutá v kameni skvěle
ztvárněná vzdušná lehkost listoví stromů.
Socha zakladatele Sokola nazvaná Tyrš
– myslitel od Jaroslava Plichty je časově nejmladší a je umístěna před budovou sokolovny poblíž vstupu do Smetanových sadů.
Další sochy - Muž práce – bronzová plastika
v Husově ulici patří k nejznámějším sochám
L. Šalouna. Původní název sochy byl Ze dne
ke dni. Inspirací L. Šalounovi byla práce dlaždiče, pracujícího před jeho vinohradským
ateliérem. Jan Amos Komenský od bratří
Pavla a Petra Jiřičkových. Socha byla odhalena při 300. výročí jeho narození, stojí několik
metrů od plastiky Muž práce. Pozoruhodný je monumentální pomník Mistr Jan Hus
– secesní monolit od L. Šalouna. Nachází se
na cestě k nádraží, před budovou obchodní
akademie. Jedna z variant této plastiky zdobí Staroměstské náměstí v Praze. Husova postava je vytvořena z jediného kusu pískovcového kamene. Balvan na Husovu postavu
měl přes 10 m3 a vážil 220 q.
Galerie plastik byla slavnostně otevřena
roku 1976. Stálá expozice, nazvaná „České sochařství v první polovině 20. století“,
vychází plně z dosavadního vývoje sbírek.
Po vstupní hale, kde se setkáte s připomínkou klasických hodnot v podobě rozměrných děl J. V. Myslbeka a V. Levého, vejdete
do prvního sálu, určeného sezonním výstavám, souvisejícím se zaměřením galerie.
Vlastní stálá expozice v dalším sále je věnovaná představitelům generace dozrávající na počátku 20. století: St. Suchardovi,
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Smetanovy sady – Krakonoš
Q. Kocianovi, L. Kofránkovi, L. Šalounovi,
J. Mařatkovi a F. Bílkovi. Mimořádné postavení v této generaci zaujal Jan Štursa, jehož
plastiky dominují části expozice; šest děl
zde vystavených dobře dokumentuje vývoj
Štursova výtvarného názoru i cit pro práci
v kameni, jejž si osvojil na hořické sochařské škole. Mezi další autory, kteří jsou
v expozici zastoupeni, patří např. J. Mauder,
J. Wagner, L. Zívr, O. Španiel, O. Guttfreund,
K. Lidický, J. Kavan, J. Wielgus, M. Wagnerová
a mnozí další. Najdete zde i ukázky secesní
plakety a medaile. Sbírku plastik doplňuje
již od samého vzniku galerie soubor olejomaleb, akvarelů, pastelů a grafik především
umělců vyšlých z Hořic — Petra a Karla
Maixnerů, K. Vika, R. Švajdlera, Q. R. Kociana,
B. Tůmy a V. Chrousta — i díla těch, kteří tu
tvořili, Fr. Charváta, B. Dvořáka, K. Dlaboly,
F. Kubišty, K. Janovského, J. Životy i slavného žáka hořické školy O. Kubína - Coubine.
Hořické sochařské sympozium - mezinárodní setkání sochařů jsou v Hořicích
pořádána od roku 1966. Autoři vytvářejí
sochy z hořického pískovce v nádherném

prostředí opuštěného historického lomu
sv. Josefa. Zde je jim také poskytováno
potřebné zázemí a technické vybavení.
Sochařská díla jsou instalována v jedinečné přírodní galerii na vrchu sv. Gotharda,
kde můžeme zhlédnout 86 plastik mapujících současné světové sochařství. Součástí
tohoto sochařského parku jsou i Galerie
plastik a přilehlé Smetanovy sady se sbírkami českého sochařství první poloviny
20. století. Od ročníku 2002 sochařského
sympozia jsou plastiky trvale instalovány
v nově založeném sochařském parku U sv.
Josefa, situovaném v krajinném prostředí
na severovýchodním okraji Hořic. Od roku
2003 jsou plastiky vytvořené na Hořickém
sochařském sympoziu pravidelně zapůjčovány na jeden rok do Hradce Králové. Zde
jsou v rámci akce Nábřeží sochařů instalovány v centrální části města - na náměstí
Svobody a nábřeží Labe. Vernisáž, konaná vždy začátkem srpna, je doprovázena
dalšími kulturními aktivitami. Po roce jsou
plastiky vráceny zpět do Hořic a instalovány na předem pečlivě vybraná místa.
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Gothard – galerie soch v přírodě
GOTHARD
353 m n. m.
Vrch přímo nad městem se hřbitovy se
známým hřbitovním portálem a hřbitovním kostelem sv. Gotharda z roku 1783.
Na místě, kde Jan Žižka porazil v památné bitvě 20. dubna 1423 panská vojska
pod velením Čeňka z Vartenberka, byla
postavena roku 1873 (ke 450. výročí bitvy)
Žižkova socha, která byla vůbec první Žižkovou sochou v Čechách. Protějšek této
sochy tvoří na protilehlém návrší Mohejlíku Husitská mohyla, vyjádřená husitským
vozem naplněným trofejemi a na nich
sedícím lvem, obráceným ke Gothardu.
V místě krásné vyhlídky na město a okolí je umístěn Riegrův obelisk, pískovcový
monolit vysoký 12,5 m, váha 340 q, který
byl vylomen v lomu v Podhorním Újezdě a po pět týdnů pracně dopravován na
vrch Gothard. Toto místo si jako vyhlídku oblíbil František Ladislav Riegr, politik
a poslanec za hořický okres.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
Hořice nejsou jen městem kamenné krásy,
ale prosluly i výrobou místní sladké speciality
- hořických trubiček. Pověst praví, že když vojska Napoleona prchala přes Hořice, tak údajně Napoleonovu soukromému, těžce raněnému kuchaři se dostalo pečlivé zdravotní
péče od jedné starší paní. On nevěděl, jak by
se jí odvděčil za záchranu života, a tak jí svěřil
tajemství výroby nejoblíbenější Napoleonovy pochoutky - trubiček. Dnes je v Hořicích
několik větších či menších výrobců.
Město je navíc známé mezinárodními motocyklovými závody „300 zatáček Gustava Havla“
a soutěží veteránů Česká Tourist Trophy, které
se pořádají zpravidla koncem května a počátkem června. Sportovní možnosti nabízí celoročně otevřený, nově postavený krytý bazén
s kuželkárnou a squashovou halou. V zimě
při dostatku sněhu jsou Hořice vyhledávány
běžkaři, kteří si oblíbili hřebenové tratě na
Hořickém chlumu.
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6) PŘES POMNÍK A. JIRÁSKA NA MLÁZOVICKÝ CHLUM
Předposlední, nikoliv však nezajímavý výlet, je veden jihozápadním směrem. Tentokrát se napojíte na zelenou turistickou značku, po které půjdete přes místní část Dolní
Nová Ves do Šárovcovy Lhoty, na rozcestí na Libíně. Sem přijde červená značka od Hořic.
Vy se však po ní pustíte opačným směrem. Strmým sestupem sejdete do údolí Javorky k pomníku Aloise Jiráska a dál Mlázovickým chlumem budete pokračovat do obce
Konecchlumí. Na vlakovou zastávku do Kovače po zelené značce to je již kousek. Při
tomto výletě ujdete celkem 14 km. Do Lázní Bělohradu se vrátíte vlakem přes Ostroměř. Alternativně lze z údolí Javorky pokračovat po zelené značce na mohutné valy
charvátského hradiště ze 6. až 10. století a do Ostroměře, rodiště Eduarda Štorcha
a Karla Zemana.

Řeka Javorka
ŠÁROVCOVA LHOTA 282 m n. m. /198 obyv.
Obec vznikla kolem 12. století pod někdejší
tvrzí. Držitelem lhotecké tvrze byl v 15. století hejtman vojsk Jan Šárovec, další držitelé
Lhoty se rychle střídali. Po třicetileté válce
zde zůstaly zbořené a opuštěné chalupy
a zpustošená pole. Velké škody v obci způsobily požáry v letech 1685, 1709 a 1742. Do
vědomí sportovců vstoupila obec každoročním závodem v běhu ze Šárovcovy Lhoty
na Zvičinu. Nápad vznikl v roce 1967 a nese
název Memoriál Václava Dobeše. Koná se
každým rokem za velké účasti závodníků
z celé republiky i ze zahraničí. V roce 2005 se
obec umístila v soutěži Vesnice roku v kraji
na prvním místě a celostátně na místě třetím.

Šárovcova Lhota
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Mlázovice
Byla zde otevřena obecní hospoda, mnoho
roubených chaloupek je opraveno, obecní
vodovod je napájený z pramenů v lesích nad
obcí a železniční zastávka je prý nejhezčí na
trati Chlumec nad Cidlinou – Stará Paka.
LIBÍN
Malebná vesnička na stráni mezihořského
údolí, kde kromě obytných domků najdete četná rekreační zařízení. T. G. Masaryk
měl za první světové války na Libíně, ve
statku J. Novotného, uschovanou část svého soukromého archivu a korespondence.
T. G. Masaryk sem jezdil v době rukopisných
bojů za předním českým filozofem, prof. Gebauerem, který žil v letech 1838 až 1907.
Pod osadou Libín je pomník Aloise Jiráska,
zhotovený z hořického pískovce. Je to dílo
známého akademického sochaře J. Štursy.
Za veliké účasti lidu byl odhalen 17. července 1921. Na podstavci je nápis: Velikému
básníku české historie.

Pomník Aloise Jiráska
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MEZIHOŘSKÉ ÚDOLÍ
Po obou stranách údolí se zdvihají zalesněné stráně a horská úbočí s romantickými zákoutími, jimiž si od dávných dob hledá říčka
Javorka svou cestu. Spěch, který ji provází až
k jejímu soutoku s Cidlinou, jí nebrání, aby
poskytla potěšení četným rybářům na svých
březích. Několik chalup je roztroušeno po
stráních a u vody. Tvoří osadu Mezihoří, podle níž dostalo název celé údolí. Lesy v okolí
jsou rájem houbařů.
MLÁZOVICKÝ CHLUM
Zalesněný hřeben s občasnými vyhlídkami.
Nejvyšším vrcholem je Maxinec 450 m.
KONECCHLUMÍ
314 m n. m.
Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla,
který byl postaven na místě staršího v letech
1728 – 1729. Je dokladem barokního slohu,
jeho umění situovat významné církevní stavby jako dominanty do krajiny. Stavba zvýrazňuje počátek svahu a podle názvu obce
konec dlouhého hřebene Mlázovického
a Hořického chlumu. V interiéru byla v minulých letech instalována unikátní křížová
cesta, životní dílo nedávno zesnulého akademického malíře Vladimíra Komárka.
Nad kostelem stojí mohyla Viléma Konecchlumského, popraveného v roce 1621 na
Staroměstském náměstí v Praze s dalšími 26
českými pány. Mohyla byla vystavěna v roce
1907. Z pískovcových kvádrů byl vytvořen
jehlan, na jehož vrcholu leží lev. Od mohyly
je pěkný výhled směrem k Jičínu.
OSTROMĚŘ
263 m n. m.
Asi 1 km severně od městečka bylo osídlení
známé již v pravěku. První nálezy pocházejí z konce starší doby kamenné. O osídlení
v době bronzové svědčí nález bronzových
náramků. Nejzřetelnější odkaz minulosti

však zanechalo slovanské osídlení v době
hradištní. Nedaleko říčky Javorky vybudovali Slavníkovci z kmene Charvátů rozsáhlé hradiště v podobě nepravidelného
čtyřúhelníku o rozloze 25 ha, s místy až
8 m vysokými valy. Do této doby spadají
nejcennější nálezy jako je legendární „černá perla“. Roku 1903 při kopání cihlářské
hlíny bylo objeveno 415 stříbrných denárů
z 10. století. Na slavníkovské období navazuje středověké osídlení, kdy se ostroměřské hradiště stává součástí sjednoceného
českého státu. Na ploše 15 ha byl postaven opevněný přemyslovský dvorec. Na
jeho místě vzniká ves, uvedená v roce 1143
v první písemné zprávě o Ostroměři, kdy
bylo Hradišťsko věnováno pražským biskupem Janem Strahovskému klášteru.
Roku 1869 byla vybudovaná železnice
z Chlumce nad Cidlinou do Staré Paky, jedna z prvních tratí v našem kraji. Postupné
rozšíření o odbočku na Jičín a na Hořice
povyšuje Ostroměř na důležitou železniční
křižovatku. V okolí jsou pískovcové lomy,
pěstuje se ovoce a zelenina. V roce 1991 se
znovu vrátila na osiřelý podstavec v pořadí již třetí socha prezidenta T. G. Masaryka,
tentokrát od akademického sochaře Ladislava Zívra.
V Ostroměři se roku 1878 narodil Eduard
Štorch, archeolog a spisovatel. Napsal na
dvacet knih pro mládež z období pravěku
a raného středověku, např. Lovci mamutů,
Bronzový poklad, Zlomený meč a další.
Narodil se zde i významný režisér, jeden
ze zakladatelů animovaného filmu, Karel
Zeman. K nejvýznamnějším filmům patří
Vynález zkázy, Cesta do pravěku, Baron
Prášil, Čarodějův učeň a další. V roce 1998
bylo na památku významných rodáků otevřeno muzeum Eduarda Štorcha a Karla
Zemana.
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7) NA SOPKU DO HŘÍDELCE
Okružní trasa polními a lesními cestami západně od Lázní Bělohradu. Od rozcestí turisticky značených cest na bělohradském náměstí se vydáte po červené značce přes Svatojánský Újezd do Hřídelce. Dál už trasa není turisticky značená, terén je však naprosto
přehledný. Od čedičové vyvřeliny se dáte po asfaltové cestě dolů k pomníku americkým
letcům a vlevo po méně frekventované silničce do obce Lány, na křižovatku silnic. Zde
odbočíte vlevo a asi po 100 m vpravo (první cesta) k železniční trati, kterou přejdete. Zde
odbočíte vpravo a podle železniční trati se vrátíte zpět do Lázní Bělohradu. Tato trasa je
dlouhá 14 km.
SVATOJANSKÝ ÚJEZD
321 m n. m.
Obec ve tvaru okrouhlice. Připomíná se v roce 1143. Na návsi stojí novogotický kostel
sv. Jana Křtitele z roku 1887.
HŘÍDELEC
399 m n. m.
Malebná vesnička, připomínaná již v roce
1367, se nachází pod bývalou sopkou Horkou. Balvan aragonitu z ní se dostal až do Národního muzea do Prahy. Kdy se v Hřídelci
naposledy soptilo, nepamatuje ani pamětní
kniha obce Hřídelce.
Kostel sv. Jiří. Pozdně empírový kostel z let
1839 - 1840 byl postaven na místě původního ze 16. století. Na jeho zvonici nechal Jan
Jiřík Kule z Chotče, tehdejší držitel Hřídelce,
zavěsit zvon zhotovený v roce 1600, který
přečkal první i druhou světovou válku a z věže kostela vyzvání dodnes. Kostel byl nově
slavnostně vysvěcen 28. 8. 1998. V obci si povšimněte domovních stavení postavených
na stráních, což svědčí o tom, jak si lidé na
venkově dříve vybírali pro svá stavení horší
terén a lepší si nechávali pro obdělávání.
Pomník americkým letcům. Při bombardování
Drážďan dne 14. února 1945 byl zasažen bombardér B-17G od USAAF s devítičlennou posádkou. Protože by nedoletěl zpět na základnu,
snažila se posádka dostat za východní frontu.
Tam však nedoletěli. Bombardér se zřítil u obce
Hřídelec. Osm členů posádky se zachránilo.

Kostel sv. Jiří v Hřídelci
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Hřídelecká horka
Při příležitosti 60. výročí ukončení druhé
světové války byl 8. května 2005 slavnostně
odhalen památník.
Hřídelecká horka. Výrazná čedičová vyvřelina s výskytem aragonitu a natrolitu. Lom byl
otevřen již v 19. století. Kvůli selektivní těžbě
kvalitnějšího bazanitu vznikly v Horce četné
komíny a štoly. Lokalita byla roku 1989 vyhlášena za přírodní památku. Z vrcholku je pěkný
výhled do okolí a zároveň i do středu Horky.
LÁNY
187 obyvatel
Vesnice je poměrně mladá, založená na přelomu 17. a 18. století, a to pravděpodobně
na popud tehdejšího majitele panství Bělohrad - Bertholda Viléma z Valdštejna. Vesnicí
vedla cesta ze severovýchodních Čech do
Prahy, směrem od Vidonic, Kalu, Horní Nové
Vsi dále na Hřídelec a Jičín.
Na návsi stoji kaplička z roku 1843. Je zasvěcena sv. Václavu. Je ukončena zvoničkou
s křížkem. Krytina byla původně břidlicová.
Nyní je stříška oplechovaná. Vedle kapličky
byl v roce 1899, na místě dřevěného kříže,
postaven zdejšími občany kříž kamenný. Na

pískovcové podložce obdélníkového tvaru
jsou postaveny na sobě postupně menší
a menší hranoly o obdélníkových základnách a poslední hranol je ukončen masivním
křížem s ukřižovaným Kristem.

Lány - roubená chalupa
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8) VYCHÁZKA NA BYŠIČKY
Nechte se pozvat na vycházku po malém okruhu naučné stezky „Po stopách K. V. Raise“.
Naučná stezka začíná u Památníku K. V. Raise v zámeckém parku, kde je umístěn první informační panel. Od památníku se vydáte na horní část náměstí k druhému informačnímu panelu. Přes silnici stál Raisův rodný domek. Na konci náměstí přejdete most
a odbočíte vpravo. Podle říčky Javorky, kde se nachází několik roubených stavení, půjdete k rozcestí turisticky značených cest, které je umístěno naproti lékárně. Dál k pomníku K. V. Raise, který se nachází v parčíku před Fričovým muzeem. Zde je umístěn třetí
informační panel. Z Vojtíškovy ulice odbočíte doleva, opět přejdete Javorku a odbočíte vpravo na červenou značku. Po této značce budete pokračovat okolo Nového Dvora
k poutnímu kostelíku na Byšičkách, kde se nachází čtvrtý informační panel. Můžete si
projít v nedávné době rekonstruovanou křížovou cestu. Dále po žluté turistické značce
do přírodního parku Bažantnice. V parku půjdete nejdříve okolo Annamariánského pramene, který určitě ochutnáte. Minete Černé a Hraběnčino jezírko a dojdete k pátému
informačnímu panelu. Stále po žluté značce k areálu Anenských slatinných lázní, kde je
šestý informační panel. Než se pustíte Lázeňskou ulicí zpět na náměstí, můžete odbočit
k rybníku Pardoubek a pozdravit se tam s vodníkem Vodomilem Pardoubským, který
odpočívá nedaleko hráze při silničce do Brtve. Celkem ujdete 5,5 km.
PAMÁTNÍK K. V. RAISE
Původně to bývala budova zámecké zimní
oranžérie, vybudované v roce 1831 za Maria
Alfonse z Aichelbergu. Sloužila k pěstování
jižních plodů a okrasných květin. K stému
výročí narození slavného bělohradského
rodáka byla přebudována v roce 1959 na
jeho památník, aniž byl narušen empírový
ráz budovy. V památníku je s pietou uchováno vše, co K. V. Raise připomíná. Pokud se při
odchodu z památníku zastavíte na schodech
a rozhlédnete se po zámeckém parku, zaujme vás pěkný pohled na protější průčelí
zámku s lodžií.
ZÁMEK
Na místě dnešního zámku stála dřevěná tvrz
Koštofrank. Ta byla přestavěna Janem Škopkem z Bílých Otradovic ve tvrz kamennou,
pro jejíž bílé zdi ji poddaní nazývali Bílým
hradem - Bělohradem, z čehož vznikl název
celého města. Na počátku 18. století nechal

Památník K. V. Raise
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Byšičky
Berthold Vilém z Valdštejna celou tvrz od
základů přestavět v barokní zámek. Přestavbu provedl známý stavitel Giovanni Santini
Aichl. Nyní je zámek majetkem města.
RODNÝ DOMEK K. V. RAISE
Domek koupil Antonín Rais z Bukoviny pro
svého, tehdy dvacetiletého, syna Václava
v roce 1843. Z manželství vzešli tři hodní
a nadaní synové. V roce 1896 domek vyhořel.
Věrný model najdete v Památníku K. V. Raise.

FRIČOVO MUZEUM
Vzniklo v roce 1904 z popudu věhlasného
paleontologa, geologa a profesora zoologie na Karlově univerzitě, dr. Antonína Friče,
který se ve zdejších lázních léčil. Kraj si zamiloval a v Lázních Bělohradě byl častým hostem. Kromě stálé expozice se zde konají příležitostné výstavy. Vedle Fričova muzea stojí
Husova lípa, která sem byla zasazena v roce
1915 k pětistému výročí upálení Mistra
Jana Husa.

POMNÍK K. V. RAISE
Dílo sochaře prof. Bohumila Kafky, rodáka
z nedaleké Nové Paky, který je také autorem pomníku Jana Žižky v Praze na Žižkově. Pomník byl slavnostně odhalen dne
15.7.1928. Raisův pohled směřuje k milované Zvičině.

HROB RAISOVÝCH RODIČŮ
Na nedalekém hřbitově se nachází hrob
Raisových rodičů, Václava a Kateřiny. Najdeme ho u hřbitovní zídky nedaleko hlavního
vchodu. Na pomníku nás dojmou prosté,
vřelé verše, které Rais věnoval památce
svých zesnulých rodičů.
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BAŽANTNICE
Oblíbené místo návštěvníků a lázeňských
hostů. Rozsáhlým parkem, který má rozlohu
51 ha, je vedeno mnoho kilometrů upravených cest a cestiček. Známá a oblíbená byla
tzv. „kysibelka“ - železitá kyselka. Její pramen doporučil navrtat v roce 1901 jistý pan
Robert Schubert. Nazývá se Annamariánský.
Další pramen pak osvěžoval návštěvníky tenisových kurtů vedle bývalé restaurace Bažantnice. V roce 1999 byl vrt, který se nachází
u tenisových kurtů, obnoven, bylo zde zhotoveno pítko a vybudován altánek. V blízkosti pramene se nachází hudební altán, kde
se konají promenádní koncerty. Pozoruhodným, tajemným místem bělohradské Bažantnice je „Hraběnčino jezírko“ s ostrůvkem, na
němž spočívá kamenný kříž. Co se tu kdysi
odehrávalo? Napoví vám informační tabule
č. 5.
Fričovo muzeum
KOSTEL VŠECH SVATÝCH
Byl postaven v roce 1689. Je vystavěn v barokním slohu, ale vnitřní úpravou bez okázalé
honosnosti. Hlavní oltář i oltáře ostatní jsou
vybaveny hlavním obrazem, okolní výzdoba
je naznačena freskou. Původní oltářní fresky jsou Kramolínovy, pozdější úprava byla
provedena malířem a architektem Jaroslavem Majorem. Obraz hlavního oltáře je od
akademického malíře A. Mühla, menší obraz
madony nad jižním bočním vchodem je od
místního rodáka, akademického malíře Václava Březiny. Před hlavním oltářem je hrobka,
založená Bertholdem Vilémem z Valdštejna,
jehož znak je ulitý z mosazi.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. V. RAISE
Navštěvoval ji a psal o ní ve svých vzpomínkách. V budově školy se nachází jeho reliéf.

ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ
O vznik lázní se zasloužila roku 1885 pruská
hraběnka Anna z Assenburgu, která provedla
první úspěšné pokusy s léčivostí místní rašeliny. Odtud tedy pojmenování Anenské. V roce
1888 byly již lázně úředně uznány za léčivé a
bylo jim povoleno užívat označení sirné slatinné lázně. O tři roky později byl vystavěn velký
lázeňský dům ve švýcarském slohu, s křídly
na obě strany. V těchto křídlech se podávaly
koupele a toto původní uspořádání pavilonu
vodoléčebných procedur zůstalo zachováno
až dodnes. V roce 1905 byla povolena změna
názvu obce na Lázně Bělohrad. V roce 1936
byl dostavěn nový komfortní hotel, dnešní
Grand. MUDr. Janeček upravil bývalý hotel
U lázní na Vodoléčebný a vyšetřovací ústav.
Ve vile Esplanade, původně v ubytovně
lázeňských hostů, později v dětské ozdravovně, vznikla roku 1963 dětská léčebna nemocí
pohybového ústrojí.
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V rámci restitucí byla část majetku vrácena
rodině MUDr. Janečka a zbytek byl privatizován. V roce 1992 byla založena akciová společnost, která se vrátila k původnímu názvu
Anenské slatinné lázně. Hlavním akcionářem
této společnosti je firma PURO-KLIMA a. s.
V průběhu posledních let změnily lázně
výrazně svou tvář. V roce 1991 byla ukončena
rekonstrukce balneoprovozu. Na konci roku
1995 byl uveden do provozu nově postavený
lázeňský hotel Anna Marie. V roce 1998 byla
dokončena dostavba a rekonstrukce hotelu Grand. V minulých letech byl vybudován
bazén s vodou o teplotě 30 OC, s podvodními
tryskami a perličkovou lavicí a minigolfem,
které jsou přístupné i pro širokou veřejnost.
V lázních se léčí převážně onemocnění pohybového ústrojí. Jde hlavně o revmatické choroby, bolesti páteře, Bechtěrevovu chorobu,
artrózy, stavy po úrazech a ortopedických
operacích, kořenové syndromy při onemocnění páteře a chabé periferní obrny. Další
indikací je léčba deformujících jizev po úrazech a popáleninách. Vedle klasických léčebných pobytů jsou k dispozici také pobyty
rekondiční a speciálně zaměřené.

Anenské slatinné lázně – hotel Grand

PARDOUBEK
Rybník se nachází vpravo od areálu lázní
při žluté značce směrem na Zvičinu. Původním majitelem byla hraběnka z Asseburgu.
Název byl odvozen od pár doubků (dnes již
vzrostlých dubů) vysázených na hrázi rybníka. Dnes na břehu odpočívá vodník Vodomil
Pardoubský.

Vodomil Pardoubský

9) PUTOVÁNÍ RAISOVÝM KRAJEM S DĚTMI
Trasa je shodná s malým okruhem naučné stezky „Po stopách K. V. Raise“. Nejdříve
si však v informačním středisku nebo Památníku K. V. Raise musíte zdarma vyzvednout leták, který vás seznámí s jednotlivými úkoly, které musíte během putování plnit.
Odměnou za splněné úkoly vám bude pochvala a pěkná pohlednice.
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NAVRŽENÉ CYKLOTURISTICKÉ VÝLETY JSOU VEDENY, AŽ NA DROBNÉ VÝJIMKY,
PO ZNAČENÝCH CYKLOTURISTICKÝCH TRASÁCH, VĚTŠINOU PO MÉNĚ
FREKVENTOVANÝCH SILNICÍCH, ZČÁSTI PO DOBŘE SJÍZDNÝCH POLNÍCH
ČI LESNÍCH CESTÁCH. TERÉN JE ZVLNĚNÝ AŽ KOPCOVITÝ. JEDNOTLIVÉ TRASY
LZE UPRAVIT PODLE INDIVIDUÁLNÍCH ZÁJMŮ. DOBROU POMŮCKOU VÁM BUDE
PLÁNEK PODZVIČINSKO, KTERÝ VYDALO MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD A ZDARMA
HO ZÍSKÁTE V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM STŘEDISKU. NEJVHODNĚJŠÍ JSOU
TREKINKOVÁ KOLA. DBEJTE O SVOJI BEZPEČNOST. DOPORUČUJEME POUŽÍVAT
CYKLISTICKÉ PŘILBY.
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C Y K LOT U R I S T I C K É V Ý L E T Y

1) PŘES KUMBURK DO NOVÉ PAKY
Z náměstí se vydáte směrem k závodu Deprag a po cykloturisticky značené cestě č. 4096
přes Lány, Hřídelec a Pustou Proseč na okraj Nové Paky, 12 km. Zde se napojíte na trasu
č. 4142, po které budete pokračovat přes Českou Proseč, Úbislavice a Zboží až na rozcestí s pěší červenou turistickou značkou, 22 km. Po této značce se dáte vpravo směrem na
Novou Paku. Asi po jednom kilometru nezapomeňte vystoupit na zříceninu gotického
hradu Kumburk s vyhlídkou. Stále po červené značce dojedete pohodlně přes Brdo do
Nové Paky, 30 km. Po prohlídce novopackých zajímavostí se u nádraží ČD napojíte na
trasu č. 4096, po které pojedete přes Přibyslav do Bělé u Pecky a vlevo po trase č. 4135
do Lázní Bělohradu. Z Přibyslavi je možné do Lázní Bělohradu dojet s mírnou opatrností
i po pěší žlutě značené cestě. Celkem 42 km.
Zdatnější cykloturisté mohou na rozcestí s pěší červenou značkou pod Kumburkem odbočit vlevo, pokračovat po trase č. 4142 a vyjet si přes Žďár a Ploužnici na vrchol Tábor.
Zpět na rozcestí pod Kumburkem stejnou cestou. Celkem si přidáte 13 km.
krkonošský hřeben. Sdružení sem umístilo
i dalekohled. Je zde umístěna pamětní deska Karlu Hynku Máchovi, který hrad navštívil
a krásou krajiny byl inspirován.
SYŘENOV
548 m n. m.
Na katastru obce leží hrad Kumburk. Rok
založení obce není znám, ale první zmínka
o Syřenovu je z roku 1533, kdy obec se sedPřírodní i historické zajímavosti jsou po- mi usedlíky a obec Žďár s třemi usedlíky
psány u pěších výletů „Do Nové Paky za zdědil Albrecht z Valdštejna, pán na Bradacháty“ a „Na sopku do Hřídelce“.
leci. O šest let později v roce 1539 se jeho
statky dostaly do držení Mikoláše Trčky
PUSTÁ PROSEČ
z Lípy a na Kumburku. Ten roku 1607 prodal
Malá obec uprostřed lesů, které jsou hojně panství Zikmundovi Smiřickému ze Smiřic.
navštěvované v době houbařské sezóny.
TÁBOR
678 m n. m.
KUMBURK
642 m n. m. Vrchol se původně nazýval Chlum. DnešZřícenina středověkého gotického hradu ní pojmenování vzniklo podle táborů lidu
leží dnes na zalesněném vrcholu. Hrad byl v době husitské. Barokní kostel Proměnění
postaven ve 14. století na čedičové skále. Páně z roku 1704 byl původně gotickou kapOd 16. století byl využíván jako vězení. Ve lí. Na vrchol vede křížová cesta z roku 1898.
věži byla vězněna i Eliška Smiřická. Dnes se Turistická chata s rozhlednou je opravena
o hrad stará Sdružení pro záchranu hradu. a po několika letech opět zpřístupněna
Z nové vyhlídkové plošiny je nádherný kru- veřejnosti. V sezóně zde je v provozu inforhový výhled na Podkrkonoší, Český ráj a celý mační středisko.
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2) DO PECKY A NA ZVIČINU
Z náměstí se vydáte po cykloturistické značené trase č. 4135 přes Horní Novou Ves do
Bělé u Pecky. Zde se napojíte na značenou trasu č. 4096, po které pojedete na Pecku,
8 km. Stále po trase č. 4096 přes Staňkov a Vidonice do Horní Brusnice. Na první křižovatce se napojíte na cykloturistickou trasu č. 4086, po které vyšlapete do obce Zvičina
a odbočíte na samotný vrchol Zvičina vysoký 671 m, 18 km. Při cestě dolů se v horní
části obce Zvičina opět napojíte na trasu č. 4086 a pojedete přes Třebihošť do Miletína.
Po trase č. 4137 na křižovatku cykloturistických cest za osadou Miletínek. Dál pojedete
po pásové zeleně značené trase č. 4134 přes Červenou Třemešnou na Byšičky. Do Lázní
Bělohradu to máte již kousek. Celkem 40 km.
Zdatnější cykloturisté se mohou z vrcholu Zvičiny vrátit pod obec Zvičina a odbočit
vpravo na trasu č. 4139, po které sjedou do Bílé Třemešné a dál po silničce k přehradě
Les Království. Zpět přes Bílou Třemešnou do Třebihoště, kde se opět napojí na trasu.
Touto velice zajímavou odbočkou se trasa prodlouží o 14 km.
BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
358 m n. m.
Nejstarší historická zmínka o obci je z roku
1238. Jméno obce pochází od střemchy (staročesky črěmcha, třěmcha), přívlastek „bílá“
je odvozen od světlého pískovce, typického
pro tuto oblast. Nejvýznamnějšími památkami jsou římskokatolický kostel v románském
slohu, založený koncem 16. století a stará
farní budova v empírovém stylu. Počátek
největšího hospodářského rozkvětu obce
se datuje na přelom 19. a 20. století. Většinu
pracujícího obyvatelstva tvořili průmysloví dělníci, zaměstnaní převážně jako tkalci
a skláři. Podomácku se vyráběly skleněné
perly, fungovaly zde místní cihelna, obchody se dřevem, výroba lyží. Obec vás zaujme
spoustou dobře udržované zeleně podél silnice, ve středu obce je pěkný park s dětským
koutkem a parkovištěm.
Ve zdejším zámku nalezl útočiště Jan Amos
Komenský spolu s dalšími pronásledovanými českými bratry v letech 1626 - 1628
Přírodní i historické zajímavosti jsou popsá- před odchodem do vyhnanství. Ve vile,
ny u pěších výletů „Přes malebné vesničky která je postavena na místě bývalého zámna hrad Pecku“, „Na Zvičinu“ a „Cestou K. J. ku, je zbudována pamětní síň Jana Amose
Erbena za miletínskými modlitbičkami“.
Komenského.
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Přehrada – Les Království
elektrárna, která je umístěna na pravém břehu pod přehradou. Přehradní hráz dokonale
spojuje technické řešení s estetickou stránkou stavby. Díky své poloze v zalesněném
údolí řeky Labe a svým architektonickým
ztvárněním je přehrada jednou z nejkrásnějších v celé České republice, a snad i proto
byla v roce 1964 prohlášena národní technickou památkou.
Roubená chalupa
LES KRÁLOVSTVÍ
327 m n. m.
Přehrada na Labi nedaleko Bílé Třemešné. Po
rozsáhlé povodni v roce 1897 bylo rozhodnuto o její výstavbě. Dokončena byla až po
1. světové válce v roce 1919, kdy představovala největší údolní nádrž v naší republice.
Pojme 9,25 milionů m3 vody. Délka hráze je
224 m a její výška 41,5 m. V roce 1923 byla
na přehradě uvedena do provozu vodní

TŘEBIHOŠŤ
448 m n. m.
Rozkládá se na jižním svahu Zvičiny. Vesnice
má své místo v české historii. První zmínka
o Třebihošti je z roku 1238. V roce 1810 se
zde narodil kronikář Josef Petera, vystudoval s K. J. Erbenem hradecké gymnázium
a pak filosofii. Bohužel rodinné poměry
ho donutily, aby studia zanechal a vrátil se
domů hospodařit. Sem také za ním přišel
v roce 1833, na závěr své krkonošské pouti,
K. H. Mácha, jeho přítel z univerzity.
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3) DO MĚSTA KAMENNÉ KRÁSY
Z náměstí se vydáte po cykloturisticky značené cestě č. 4135 přes Černín, Lukavec a Dachovy. Za obcí Boháňka se napojíte na trasu č. 4085, po které budete pokračovat do
Hořic, 22 km. Po prohlídce města a galerie soch na Gothardu budete pokračovat stále po
trase č. 4085 dál přes Holovousy na Libín a do Šárovcovy Lhoty, 35 km. Po trase č. 4096
do Lázní Bělohradu. Celkem 41 km.
Zdatnější cykloturisté mohou v Šárovcově Lhotě odbočit vlevo a pokračovat dál po trase č. 4085 přes Mlázovice do Konecchlumí. I s cestou zpět si přidáte 11 km.
Přírodní i historické zajímavosti jsou popsány u pěších výletů „Do města kamenné
krásy“ a „Přes pomník A. Jiráska na Mlázovický chlum“.

LUKAVEC
310 m n. m.
Původně luční potok, potom ves v lučinatém
úvalu v úpatí severního svahu zalesněných
Chlumů. Tvoří ji dvě strany domků rozestavěných v délce dvou kilometrů podél silnice. Patří k ní obce Černín, Dobeš a několik
samot. Obec byla založena v prvé polovině
13. století. Původně zde byl vladycký dvůr, tři
až pět selských statků a tvrz. Na tvrzi sídlili
Lukavečtí z Lukavce. Po časté změně majitelů byl Lukavec připojen k bělohradskému
panství. Nad vesnicí je kopec Krušina 376 m,
kde bývalo staré hradiště. Po projetí krátkého lesního úseku se dostanete na trať, kde se
jezdí známý motocyklový závod „300 zatáček Gustava Havla“.
DACHOVY
Rekreační osada leží pod severními svahy
Hořického chlumu. Je zde hotel se staročeskou hospodou a s přírodním koupalištěm,
se stylovými dřevěnými kabinami, písečnou
pláží (tzv. slunečními lázněmi) a hřištěm.
Vzniklo v roce 1925 podle projektu profesora hořické sochařsko — kamenické školy
a cestovatele ing. arch. Karla Bachury (1878
— 1961) na místě bývalého dachovského
rybníka. Oblíben je dřevěný ostrůvek uprostřed koupaliště. O kráse a popularitě dachovského koupaliště svědčí průměrná roční návštěvnost 30 tisíc osob i fakt, že se zde natáčel
film režiséra O. Schmidta Eliška má ráda divo-

Javorka na jaře
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Hořice
činu. V blízkosti koupaliště při Malátově stez- východočeské panské jednoty Černína, kterou
ce vyvěrá pramen Kalíšek, v dobách Temna Jan Žižka v roce 1424 dobyl, spálil a Černína
místo tajných schůzek nekatolíků.
zabil. Po Bílé hoře patřily Mlázovice k rozsáhlému panství Albrechta zValdštejna. Hospodářský
HOLOVOUSY
306 m n. m. a duchovní útlak lidu způsobil roku 1775 selV obci se nachází původní barokní zámek, ské rebelie. Jedním z jejich vůdců byl rychtář
přestavěný pseudogoticky a secesně J. Vej- Matěj Vávra. Koncem 19. století se Mlázovice
rychem v letech 1906 -1907. V parku je ba- staly, díky 12 železitým léčivým pramenům
rokní plastika Čtyři roční období z roku 1751 a ložiskům rašeliny, oblíbeným letoviskem
a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1732. a lázněmi s rašelinovými, jehličnatými a uhličiDalší významnou památkou je zámecký tými koupelemi. V roce 1953 byly lázně zrušepark. Jeho rozloha činí 1,5 ha a roste tu na ny a přeměněny na domov důchodců.
20 druhů různých jehličnanů a 66 druhů list- Kostel Nejsvětější Trojice je státem uznanou
natých stromů. Jedinečný je mohutný smrk kulturní památkou, byl postaven roku 1725
s obvodem kmene 375 cm. Od konce 18. na místě dřevěného kostela, který zde stával
století se zde pěstuje kvalitní odrůda jablka již v roce 1360.
- Holovouský malináč. V zámku sídlí Výzkum- Ústředním bodem náměstí je stylová novoný ústav ovocnářský. V nedalekých Chodo- renezanční budova bývalé radnice, postavicích se nachází kostel sv. Bartoloměje. Na vená podle projektu ing. Petra Kutnara roku
území obce jsou umístěny smírčí kříže.
1977. Na náměstí na domě č. 47 pamětní
deska označuje místo, kde stával rodný doMLÁZOVICE
306 m n. m. mek kantora, varhaníka a skladatele Jana
Obec leží na mírně skloněném severním svahu Josefa Dusíka, otce světově proslulého sklazápadní části Mlázovického chlumu. Nejstarší datele a klavírního virtuóza Jana Ladislava
doklady již vyvinutého osídlení se datují do Dusíka. S bohatou kulturní historií Mlázovic
poloviny 12. století. V roce 1542 získaly Mlázo- seznamují návštěvníky četné pamětní desky
vice statut městečka s právem výročních trhů a tabulky na domech. Barokní sochy sv. Jana
a městským znakem.
Nepomuckého z roku 1753 a sv. Františka
Významnou kapitolou místních dějin je doba Xaverského z roku 1763 a mariánský sloup
husitská. V Mlázovicích stála tvrz stoupence z roku 1901.
37

LB_RAIS.indd 37

21.7.2007 23:16:45

L á z n ě B ě l o h ra d – Putová n í R a i s ov ý m k ra j e m

4) BIKE MARATON PODKRKONOŠÍM
V případě, že máte s sebou horské kolo, nabízí se vám jedinečná příležitost vyzkoušet si
bikovou trasu o délce 42 km až 90 km. Trasa vede celou bělohradskou kotlinou a vyšlápnete si i na Zvičinu. Najdete zde všechny druhy povrchů – lesní stezky, zpevněné šotolinové a písčité cesty, travnaté a kamenité povrchy a také kousky asfaltu. V případě, že čas
pro absolvování trasy nebude pro vás rozhodující, zjistíte i přes její technickou náročnost, že se pohybujete v krásném romantickém kraji se spoustou malebných zákoutí
a pěkných výhledů. Součástí cyklistického vybavení by helma měla být samozřejmostí.
Start a cíl je na náměstí K. V. Raise v Lázních Bělohrad. Celá trasa je v terénu značena jednosměrně. Mapy zdarma získáte v městském informačním středisku nebo v Památníku
K. V. Raise. Na této trase se jezdí závod Ravo Bike Maraton Podkrkonoším.

Krkonošská vyhlídka
Bližší informace k jednotlivým výletům,
otevírací doby pamětihodností, možnosti
občerstvení či informace o jízdních řádech
se dozvíte v městském informačním centru
v Lázních Bělohradě.
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Při zpracování místopisu byla část údajů převzata z knihy Zdeňka Prchala
Lázně Bělohrad a okolí.
VYDALO MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
www.lazne-belohrad.cz
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Památník K.V. Raise , tel.: 493 792 208
e-mail: mks@lazne-belohrad.cz
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
nám. K.V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad, tel.: 493 792 520
e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz
ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ, a. s.
Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad, tel.: 493 767 111
www.belohrad.cz

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
A KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.
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