LÁZNe BeLOHRAD
zajímavosti města

1. Roubená stavení podkrkonošského

typu na III. straně, která byla v po‑
bělohorské době osídlena německými
kolonisty. Při říčce Javorce stojí so‑
cha sv. Jana Nepomuckého.
2. Pamětní deska připomínající místo,
kde stával rodný domek spisovatele Karla Václava Raise (*4. 1. 1859
+8. 7. 1926). Dnes se zde nachází
sídlo cestovní kanceláře Hoška‑tour
a Turistického informačního centra.
3. Pamětní deska, která patří plk. Bohumilu Liškovi, který byl hrdinou 2. svě‑
tové války – pilot 311. čs. perutě RAF.

ně. Architektem byl Jan Vejrych. Bu‑
dova byla v letech 1975 - 1979 restau‑
rována. Malby restauroval František
Koubek.
8. Meteorologický sloup zvaný Kadavý
stojí na náměstí, nechal ho zhotovit
roku 1907 okrašlovací spolek. V roce
2001 do něho byly vloženy nové pří‑
stroje.
9. Pamětní deska hudebního skladatele Karla Moora (*26. 12. 1873
+30. 3. 1945). Deska je umístěna na
sgrafity vyzdobeném Finkově domě
s podobiznami (zleva doprava) Jin‑
dřicha Fügnera, Karla Havlíčka Bo‑
rovského, Františka Palackého a Mi‑
roslava Tyrše. V těchto místech stával
rodný domek Karla Moora.

4. Památník Karla Václava Raise z roku

1959 je umístěn v empírové budově
zámecké oranžerie, veřejnosti pří‑
stupná stálá expozice a příležitostné
výstavy.
5. Nedaleko památníku se nachází socha vzpřímeného lva, symbol měst‑
ského znaku.
6. V bezprostřední blízkosti je ještě lapidárium vrchnostenských mezníků
z 18. století.
7. Lázeňský hotel byl postaven Občan‑
skou záložnou v letech 1893 - 1894
za účelem reprezentovat město i láz

10. V sousedství Lázeňského hotelu se na‑

chází socha Dívka s holubicí od aka‑
demického sochaře profesora Michala
Moravce z roku 1988.
11. Česká spořitelna - ve vstupní před‑
síni je umístěn mramorový reliéf
matky s dítětem s motivem spoři‑
vosti a znakem Bělohradu od J. Bílka
z Hořic.

12. Zámek - původně dřevěná, po roce

1556 kamenná tvrz. Na počátku 18.
století nechal Bertold Vilém z Vald‑
štejna celou tvrz od základu přesta‑
vět v barokní zámek. Stavbu provedl
Giovanni Santini. Zámek v nynější
podobě byl dokončen v roce 1724.
Dnes je veřejnosti nepřístupný.
13. Základní škola K. V. Raise, kde je
umístěn reliéf K. V. Raise od Fran‑
tiška Vejse z Hořic z roku 1927.
Školu navštěvoval i hudební skladatel
K. Moor a mnohé další významné
osobnosti.
14. Mezi školou a kostelem stojí barokní
socha sv. Blažeje z roku 1723. Au‑
torem je někdo ze spolupracovníků
M. Brauna.
15. U fary stojí socha sv. Václava z roku
1774, plastika místního sochaře.

19. V přilehlém parčíku se nachází po-

mník spisovatele Karla Václava Raise
od Bohumila Kafky z roku 1928.

20. Fričovo muzeum vzniklo v roce 1904

z popudu věhlasného paleontologa
a geologa prof. Antonína Friče, kte‑
rý vyučoval na Karlově univerzitě.
V muzeu jsou přírodniny a vlastivěd‑
né exponáty. Budovu projektoval ar‑
chitekt Otto Tille z Prahy, který mu‑
zeu vtiskl podobu antického chrámu.

16. Kostel Všech Svatých byl postaven

v letech 1689 až 1700 nákladem
Bertolda Viléma z Valdštejna. Obraz
hlavního oltáře Všech Svatých je od
akademického malíře A. Mühla.
17. Na přilehlém hřbitově je hrob rodičů
K. V. Raise, který se nachází u hřbi‑
tovní zídky nedaleko hlavního vchodu.
18. Pamětní deska rodiny tiskaře Jana
Vojtíška, kterou spolu se zaměstnan‑
cem Jaroslavem Trojánkem popravili
nacisté v roce 1942 za odbojovou čin‑
nost.

21. Sloup sv. Norberta z roku 1657 za‑

končený dvojitým křížem. Při říč‑
ce Javorce se nachází další socha
sv. Jana Nepomuckého.
22. Pamětní deska na domě spisovatelky
Dr. Leontiny Mašínové (*16. 3. 1882
†10. 2. 1975), kde žila a pracovala.
23. Lázně Bělohrad a.s. byly založeny
v roce 1885 pruskou hraběnkou An‑
nou z Asseburgu. Pacientům jsou
poskytovány koupele, masáže a pa‑

rafinové zábaly. Možnost cvičení
v rehabilitačním bazénu. V hale
lázeňského objektu Janeček je bus‑
ta Elišky Krásnohorské od Karly
Vobišové. Před objektem Grand se
nachází plastika chlapečka - Putti
(Stanislav Fiutowski z Hořic).
Plastika Kompozice byla zhotovena
z hořického pískovce od Jiřího Se‑
hnala. Směrem k Pardoubku je ještě
plastika Radost od Štěpánkové.

Mimo centrum se nachází přírodní
park Bažantnice, který přiléhá k lázeň‑
ským objektům. Je ideálním místem pro
vycházky. Park má upravené cestičky
a idylická zákoutí. Při hlavní cestě se
nachází jezírko Hraběnka s ostrůvkem,
na němž stojí kříž z roku 1787. V zadní
části parku byl navrtán Annamariánský
pramen železité kyselky. V letní sezóně
se zde konají oblíbené koncerty. S par‑
kem sousedí sportovní areál (tenisové
a volejbalové kurty, stadion, tenisová
hala a minigolf).

24. Kolem rybníka Pardoubku byla vy‑

budována vycházková trasa osazená
dřevěnými plastikami pohádkových
bytostí, zvířátek a strašidýlek. Sou‑
částí trasy je i malé dětské hřiště
a sportovní relaxační koutek.

Informace o možnosti pěších
či cyklistických výletů do okolí
najdete na dalších letáčcích,
které obdržíte zdarma v Turistickém informačním centru.

Malebné městečko Lázně Bělohrad
Městečko leží v podhůří Krkonoš
v nádherné, ekologicky čisté kotlině. Na
jihozápadě je chráněno modravým hře‑
benem Chlumu, na severu se vypíná Ka‑
menná Hůra, od západu hledí zříceniny
hradů Kumburk a Bradlec i hora Tábor.
Strážcem celé Bělohradské kotliny je
Zvičina s turistickou chatou.
Bohatá ložiska rašeliny dala základ
vzniku slatinných lázní. Dnes jsou zmo‑
dernizovány a poskytují dospělým i dě‑
tem procedury, které příznivě působí na
všechna onemocnění pohybového ústro‑
jí – revmatické choroby, bolesti páteře,
Bechtěrevovu chorobu, artrózu, stavy
po úrazech a ortopedických operacích.
Lázně mají skvělé renomé doma i za
hranicemi naší vlasti.
V Lázních Bělohradě působí národo‑
pisný soubor písní a tanců Hořeňák, který
vznikl již v roce 1949. Má ve svém progra‑
mu tance, zpěvy a lidová vyprávění z Pod‑
krkonoší a Podzvičinska. Od roku 1975 je
každoročně, vždy v druhé polovině červ‑
na, pořadatelem „Slavností písní a tanců
pod Zvičinou“. Národopisných slavností
se pravidelně zúčastňují významné soubo‑
ry z domova i ze zahraničí.

Country festival
pod Hůrou

Narodil se zde známý spisovatel Ka‑
rel Václav Rais a celá řada dalších vý‑
znamných osobností.
Okolí je jedinečným krajinným cel‑
kem se spoustou lesů i udržovaných
staveb lidové architektury. Oblast je
protkána hustou sítí pěších i cykloturis‑
tických značených cest.
K nedalekému výletnímu místu By‑
šičky se váže děj balady K. J. Erbena
Svatební košile z básnické sbírky Kytice.
Nově zrestaurována je křížová cesta. Od
byšičského kostelíka je pěkný výhled.
Rozcestí turisticky značených cest
se nachází na bělohradském náměstí.
Krkonošská vyhlídka je jednou z nej‑
krásnějších z celé oblasti. V obci Dolní
Javoří najdete rázovité chalupy. K zají‑
mavým historickým památkám v okolí
patří středověký hrad Pecka. Sochař‑
skou a kamenickou tradici reprezentují
Hořice – město kamenné krásy. S ne‑
obyčejně pestrou geologickou rozma‑
nitostí kraje se seznámíte v novopacké
Klenotnici. Navštěvovaný je i rodný
domek K. J. Erbena v Miletíně. Atrakti‑
vitu kraje znásobuje známá ZOO Safari
ve Dvoře Králové.

Z Podkrkonošského maratonu
horských kol

Mezinárodní folklorní festival
Pod Zvičinou
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