LÁZNe BeLOHRAD
pěší výlety
do okolí města

Malebné městečko Lázně Bělohrad
leží v podhůří Krkonoš v nádherné, ekologicky čisté kotlině. Okolí je jedinečným krajinným celkem se spoustou lesů
i udržovaných staveb lidové architektury, které přímo vybízí k delším či kratším pěším výletům. Poznejte nádherné
krajinné scenérie, které se snoubí s historickými zajímavostmi a památkami
lidové architektury. Jednotlivé výlety
jsou vedeny malebnou zvlněnou až kopcovitou krajinou se spoustou kouzelných
výhledů i pohodlných laviček, zvoucích
k odpočinku.
Pro lepší orientaci doporučujeme
mapu KČT č. 23 Podkrkonoší. Částečně vás povedeme po turisticky značených cestách. Na popsaných výletech
jsou i úseky, kde budete putovat po turisticky neznačených cestách.

Přes tři vyhlídky

Od rozcestí turisticky značených cest
na náměstí K. V. Raise se vydáte po žlutě
značené cestě přes areál lázní do parku
Bažantnice. U hudebního altánku mů‑
žete odbočit k pítku a ochutnat dobrou
pramenitou vodu. Lázeňským parkem
pokračujte stále po žluté značce kolem
půvabných jezírek a Annamariánského
pramene k poutnímu kostelíku Byšičky.
Ten uvidíte před sebou hned, jak vyjde‑
te z Bažantnice. Polní cestou k lesíku
a krátkým stoupáním dojdete k první vy‑
hlídce. Odpočinout si můžete u altánku
s lavičkami (2,7 km).
Pokračujete po červené značce směr
Miletín, ale jenom kousek k první chalu‑
pě. Dál půjdete mimo turisticky značené
cesty. Na okraji lesa se dejte vlevo polní
a lesní cestou na křižovatku s modrou
turistickou značkou (té si nevšímáte,
protože půjde s vámi pouze kousek).

Odbočíte vlevo k rybníku Hluboký a na
rozcestí cest opět vlevo. Dojdete na sil‑
nici Lázně Bělohrad – Miletín (od Bě‑
lohradu před vrcholem stoupání).
Běžte několik desítek metrů vpravo,
přejdete vozovku, dál přes propusť a pod‑
le silnice do kopečka na vrchol stoupání.
Pokračujte od silnice kolmo lesní cestou.
Po chvíli přejdete žlutě značenou cestu
z Brtve na Vřesník. Pokračujte stále po
neznačené pěšině mírně do kopečka pod‑
le lesa za stálých výhledů na obec Brtev
a bělohradskou kotlinu.
Až přijdete k cestě, která vede dolů
do horní části obce Brtev, tak se po ní
dáte. V obci na asfaltové silničce se dejte
vpravo po modré značce do kopečka a po
půl kilometru přijdete na rozcestí znače‑
ných cest (7,5 km).
Značených cest si nevšímáte a dáte
se neznačenou pěšinou kolmo vlevo a vy‑
jdete na návrší Na Nebesích. Na okraji

lesa u odpočinkového altánku bude‑
te překvapeni třetí krásnou vyhlídkou
na Bělohrad. Pěšinou dolů, pak vpravo
k prvním domům a k říčce Javorce. Po
žluté značce vlevo na východiště výletu.
Celkem ujdete 9,5 km.

Do Dolního Javoří

Druhý výlet začněte opět od rozces‑
tí značených cest na náměstí. Půjdete
po žluté turistické značce směrem na
Horní Novou Ves v protisměru prvního
výletu. Značka vás povede proti toku Ja‑
vorky. Po 1 km (za objektem firmy Pumr
a Ryba) odbočte vpravo do ulice s řado‑
vou zástavbou. Na konci ulice pokračuj‑
te pěšinou k vyhlídce Na Nebesích. Od
vyhlídky u altánku dál po pěšině vzhůru
na rozcestí modré a žluté značky (2 km).
Dál budete pokračovat vlevo po žlu‑
té značce okolo pramene vrstevnicovou
lesní cestou úbočím Kamenné hůry do
malebné obce Dolní Javoří (5,5 km).
Pokračujte po silničce k mostku přes
Javorku. Vpravo minete restauraci Javor‑
ský mlýn. Před mostkem odbočte vlevo
a po cestě, později pěšině údolím k lesu,
kde přijdete opět na cestu a posléze i na
zelenou značku vedoucí do Horní Nové
Vsi. Po žluté značce podle říčky dojdete
na východiště druhého výletu. Celkem
ujdete 10,5 km.

Do Horní Nové Vsi

Na další výlet vyjdete opět od rozces‑
tí značených cest na náměstí. Půjdete po
červeně značené cestě podle informační‑
ho střediska k železniční trati. Zde opus‑
títe červenou značku a dál budete pokra‑
čovat podél tratě přímým směrem, a to
stále za pěkných výhledů. Vpravo budete
mít Kamennou hůru, vlevo obce Lány
a Hřídelec s čedičovým vrchem Hří‑
delecká hůra. Trať nebudete přecházet

a přímým směrem pokračujte k želez‑
niční zastávce. Cestou minete upravený
hřbitov a vodojem (3 km).
U železniční zastávky vpravo po mod‑
ré značce na křižovatku turisticky znače‑
ných cest v Horní Nové Vsi. Tak jako při
druhém výletu pokračujte po žluté značce
podél toku říčky Javorky vpravo do Lázní
Bělohradu. Ale pozor. Asi po 1 km (v mís‑
tech, kde se cesta přiblíží k silnici) u tu‑
ristické ubytovny Jiskra opustíte žlutou
značku, přejdete most a po chodníku po‑
dél silnice budete pokračovat na náměs‑
tí v Lázních Bělohradě. Nejdříve minete
mapu republiky vytesanou na kameni ve
čtyřicátých letech. Poté projdete parčí‑
kem s lípou tisíciletí a pod benzínovou
pumpou si na jednom z domků všimněte
pamětní desky, která patří plk. Bohumilu
Liškovi. plk. Liška byl hrdinou 2. světové
války – pilotem 311. čs. perutě RAF. Cel‑
kem ujdete 6,5 km.

Na Krkonošskou vyhlídku

Na poslední výlet vyjdete opět z ná‑
městí. Tentokrát využijete modře znače‑
nou cestu, po které půjdete okolo areálů
lázní do obce Brtev, dál stále po modré
značce tzv. Horskou cestou vystoupáte
do obce Bukovina ke hřbitovu. Zde od‑
bočíte ještě po modré značce na 1 km
vzdálenou Krkonošskou vyhlídku. Již
cestou budete mít pěkné výhledy na pod‑
hůří Krkonoš (6 km).
Z Krkonošské vyhlídky sejdete po lou‑
kách přímo do osady Arnoštov nebo se
vrátíte zpět na rozcestí u hřbitova a bu‑
dete pokračovat do Arnoštova po žluté
značce po asfaltové silničce. Přes údolí
budete mít výhledy na Uhlíře (8 km).
Dál po modré znače přes Kulatý vrch
sejdete do Horní Nové Vsi a po žluté
značce dojdete zpět na východiště dneš‑
ního výletu. Celkem ujdete 13 km.

Nejzajímavější místa na jednotlivých výletech

Byšičky – kostelík, původně román‑
ský, ze 13. století. Po gotických a ba‑
rokních úpravách dostal dnešní podo‑
bu v roce 1854, kdy jej nechal opravit
Alfons Aichelburg, tehdejší majitel
bělohradského panství. Dnes je kolem
kostelíku hřbitov, kde ze známých
osobností odpočívá hudební skladatel
a dirigent Karel Moor a spisovatelka
Dr. Leontina Mašínová. K tomuto vý‑
letnímu místu se váže děj balady K. J.
Erbena Svatební košile z básnické sbír‑
ky Kytice. Obejít můžete křížovou ces‑
tu. Jednotlivá zastavení namaloval bě‑
lohradský výtvarník František Koubek.
Křížová cesta byla vysvěcena na Velký
pátek roku 2002. Původní křížovou ces‑
tu zřídil poustevník Augustin Hoření,
který žil v poustevně u kostelíku v le‑
tech 1851–1880.
Brtev – obec dostala název podle
špalkových včelích úlů – brtí. V Brtvi žil
i vynikající houslař – samouk František
Kolář, o kterém K. V. Rais napsal povíd‑
ku Nermuť. V obci je i několik pěkných
roubených stavení.

Na Nebesích – výhled na celé měs‑
tečko Lázně Bělohrad a hřbety Hořic‑
kého i Mlázovického chlumu, které od
sebe odděluje Mezihořské údolí s říč‑
kou Javorkou.

Kamenná hůra – státní přírodní re‑
zervace. Na 13 ha se chrání starý buko‑
vý porost na podkladu křídových a pís‑
kovcových slepenců. Podle pověsti až na
Kulatý vrch vedla z hradu Pecka tajná
podzemní chodba.

Dolní Javoří – obec představuje je‑
den z nejpočetnějších a nejcennějších
souborů roubené lidové architektury
s vyřezávanými lomenicemi z 19. sto‑
letí. Ty jsou výtvarným projevem pros‑
tých lidí. Mimořádně cenné je celkové
prostředí vesnice, s rozvolněnou zástav‑
bou s minimem novodobých zásahů,
zasazenou v krásné krajině. Obec patří
mezi nejhodnotnější vesnické lokality
na Jičínsku a splňuje i nejpřísnější kri‑
téria pro vyhlášení památkové zóny.
Horní Nová Ves – leží v údolí Javor‑
ky, poprvé se připomíná v roce 1790,
dnes je součástí Lázní Bělohradu. Za‑
chovalo se zde několik roubených cha‑
lup. 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 „Ho‑
řeňák“, který byl založen v roce 1949
a dětský folklórní soubor Hořeňáček.
Soubor je organizátorem mezinárodních
folklórních slavností písní a tanců „Pod
Zvičinou“, které se každoročně konají
v polovině června. Folklórní soubor má
ve svém programu tance, písně a lidová
vyprávění z celého Podkrkonoší.

Krkonošská vyhlídka 531 m – roz‑
hled na celé panorama Krkonoš, včetně
nejvyššího vrcholu Sněžky. Severozá‑
padně je vidět Novopacko, kousek vlevo
zalesněné vrcholy se zříceninami hradů
Bradlec a Kumburk. Za pěkného počasí
je vidět Kozákov a Ještěd. Na jihu je za‑
lesněný hřeben Mlázovického a Hořic‑
kého chlumu. Když popojdete několik
metrů vlevo, uvidíte pod sebou hrad
Pecka.
Bukovina – malebná obec se při‑
pomíná již v první polovině 15. stole‑
tí. Stojí zde roubený domek prarodičů
spisovatele K. V. Raise a socha sv. Jana
Nepomuckého. Od hřbitova jsou pěkné
výhledy na Zvičinu a částečně i No‑
vopacko.
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