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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



Vážení turisté,

je pro mě velkým potěšením, že vás mohu 
jménem zastupitelstva města i jménem svým 
přivítat v našem podkrkonošském městečku na 
45. ročníku akce „Za posledním puchýřem“. 
Tato akce se v Lázních Bělohradě koná za mého 
starostování již podruhé. Při minulém ročníku 
v roce 2001 vás provázelo při putování po 
turistických krásách v okolí našeho lázeňského 
městečka nádherné slunečné podzimní počasí. 
S mnohými z vás jsem tehdy mluvil, vím, že jste 
byli spokojeni nejen s počasím, ale i s trasami 
a doprovodným programem, které pro vás připravil 
nestor bělohradské turistiky pan Lubomír Hoška 
s kolektivem svých spolupracovníků.

Turistika má v Podkrkonoší velkou tradici, svědčí o tom především hustá síť 
značených turistických tras vybudovaná již za první republiky. Mnohé trasy 
jsou navíc pojmenovány po významných osobnostech Lázní Bělohradu a okolí. 
Naše město stálo u zrodu a je členem sdružení Podzvičinsko, které v posledních 
letech zajistilo vyznačení nových cyklotras, budování odpočinkových míst 
i naučných stezek v malebné podkrkonošské krajině. 
Také přímo v Lázních Bělohradě mají návštěvníci, lázeňští hosté a turisté co 
navštívit. Památník K. V. Raise, Fričovo muzeum, barokní kostel Všech svatých, 
návrší Byšičky s kostelíkem sv. Petra a Pavla, vycházková trasa kolem rybníka 
Pardoubek, Kamenná Hůra a další přírodní a kulturní památky stojí určitě za 
návštěvu a prohlídku. Naše město se snaží o tyto památky včetně drobných 
sakrálních staveb pečovat a udržovat je v co nejlepším stavu. Doufáme, že 
také dominanta města, barokní zámek, který v těchto dnech přechází do rukou 
soukromého vlastníka, brzy zlepší svůj vzhled.

Vážení přátelé, přál bych vám, aby vás při vašem putování provázelo stejně jako 
před 15 lety příjemné počasí a abyste si z Lázní Bělohradu a jeho okolí odnesli 
jen samé pěkné vzpomínky, které vás zase někdy do kouzelného Podkrkonoší 
přivedou. A na závěr mně dovolte, abych nejen za sebe, ale určitě i za vás, 
poděkoval organizátorům posledního puchýře na čele s Lubomírem Hoškou. 
V dnešní uspěchané době není vůbec jednoduché takovouto rozsáhlou akci 
s bohatým doprovodným programem zorganizovat.

Pavel Šubr, starosta města Lázně Bělohrad



Vážení turističtí přátelé,

dovolte mi, abych vám poděkoval za zájem o jednu z významných turistických 
akcí 45. ročník pochodu „Za posledním puchýřem“ a přivítal v Lázních Bělohradě. 
Kromě pěkných pěších tras, které jsou vedeny malebnou zvlněnou krajinou, jsme 
pro vás připravili i bohatý kulturní a poznávací program.

Když jsem šel svůj první Poslední puchýř v roce 1976, šlo se tenkrát z Děčína do 
Ústí nad Labem. Trasa byla pouze jedna, „padesátka“ a 5. ročníku se zúčastnilo asi 
500 zdatných turistů. Tenkrát se jednalo spíš o sportovní akci, i když Puchýřovská 
zábava nesměla chybět. Dnes je situace trošku jiná. Ze sportovní akce se stal „puchýř“ 
spíš společenskou událostí, i když padesátikilometrová trasa je stále v programu.  
Je však pravdou, že se ji zúčastňuje pouze několik desítek turistů. Většina účastníků 
se zúčastňuje kratších tras.

Dnes na závěr sezony se organizovaní i neorganizovaní turisté chtějí setkat, pozdravit 
se, prohodit pár slov o uplynulé sezoně a popřát si do nastávající zimní sezony  
a příštího roku mnoho zdraví a šťastných kilometrů na turistických stezkách.

Tomuto trendu jsme přizpůsobili i letošní „puchýř“. Sobotní pěší trasy vedou tak, 
aby se všichni účastníci museli potkat. V Bělohradě budou startovat účastníci, 
kteří zde budou ubytováni a především ti, co přijedou pouze na hlavní sobotní 
den, řádně se zaprezentují, půjdou na Pecku. Velká část ubytovaných však bude na 
Pecce. Ti naopak vyrazí přímo z místa ubytování po turistické stezce do Bělohradu.  
A tak ať chtějí, či nechtějí, musí se na trase potkat. A aby toho nebylo málo, tak na 
dvacetikilometrové trase se opět potkají při cestě zpět. 

A tak vážení přátelé je pro mě čest se s vámi opět po patnácti letech setkat na startu 
v Lázních Bělohradě, či v místě mého rodiště v malebném městečku Pecka nebo na 
Puchýřovské zábavě. 

Lubomír Hoška, předseda OV Královéhradeckého kraje a předseda org. štábu.



VŠEOBECNÉ INFORMACE

INFORMACE
V místě prezentace. V naléhavém případě lze použít tel. číslo 603 164 558, 
e-mail: lubomir.hoska@hoska-tour.cz.

PREZENTACE
Prezentace bude po celou dobu turistické akce v kulturním sále Lázeňského hotelu 
na náměstí K. V. Raise v Lázních Bělohradě. Hotel leží přímo u autobusového 
stanoviště, vlakové nádraží je vzdáleno 500 m po modré turisticky značené cestě. 
Parkování autobusů a osobních aut je především v horní části náměstí. Parkovat lze 
i v přilehlé Barákově ulici. 
Je bezpodmínečně nutné, aby se všichni účastníci před odchodem nebo odjezdem na 
ubytování prezentovali s uvedením svého účastnického čísla.                                     
Na tomto základě obdrží pamětní tašku, která bude obsahovat odznak, přehlednou 
turistickou mapu, pohlednici, informační brožuru a další informační a propagační 
materiály. 
Účastníci, kteří si objednali další služby, tam budou mít stravenky, vstupenku do 
bazénu, poukázku na zájezd, vstupenku na country vystoupení a na puchýřovskou 
zábavu včetně kuponu na nápoj zdarma. 
Pamětní list a absolventskou vizitku obdrží účastníci v cíli sobotního pochodu.   
Ve čtvrtek bude prezentace otevřena od 14.00 do 22.00 hodin.
V pátek bude prezentace otevřena dopoledne od 7.00 hodin do 10.00 hodin  
a odpoledne od 15.00 do 22.00 hodin.
V sobotu bude prezentace otevřena celý den od 6.00 hodin do 18.00 hodin.
V neděli bude otevřena prezentace pouze od 8.00 do 10.00 hodin.
Účastníci mohou při prezentaci dokoupit další služby, a to do naplnění kapacity 
(ubytování na podlaze v základní škole, zájezdy, plavání).  
Doporučujeme turistickou mapu z edice KČT č. 23 Podkrkonoší. Tato mapa bude 
v prodeji v prostoru prezentace. 

PREZENTACE JEDNODENNÍCH ÚČASTNÍKŮ
Účastníci na jednodenní pochod se musí prezentovat. Není férové, aby se nám na 
trase pohybovali turisté, aniž by se prezentovali. Účastníci, kteří se řádně prezentují 
a uhradí symbolické startovné 20,- Kč, obdrží mapu, pokyny, absolventskou výroční 
vizitku (nebude k prodeji) a pamětní list. Vše v hodnotě vyšší než je oněch 20,- Kč. 

PRODEJ SUVENÝRŮ
Prodej suvenýrů bude zajištěn v době prezentace. K dispozici budou především 
výroční turistické známky a výroční nálepky. 
Především pro účastníky sobotního pochodu budou k prodeji pamětní taška 
s logem a puchýřovský odznak. K dispozici budou i vizitky Památníku K. V. Raise, 
bělohradských lázní, nedalekého kostelíku Byšiček, nálepky Lázní Bělohradu a další 
suvenýry. 



UBYTOVÁNÍ
V pamětní tašce budou informace ohledně ubytování. Pokud nebude uvedeno jinak, 
tak veškeré ubytování bude otevřeno ve čtvrtek od 15.00 hodin.
Účastníci, kteří mají objednáno ubytování ve vlastním spacím pytli na podlaze, tak 
je zajištěno v základní škole v Lázních Bělohradě. 
Ubytování na lůžkách je zajištěno především na Pecce. V rekreačním středisku ve 
zděných budovách, především ve čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením. 
V autokempinku v budovách a vytápěných chatkách. Další ubytování je zajištěno 
v hotelích, penzionech a v soukromí v centru Pecky. 

STRAVOVÁNÍ
Stravenky budou mít účastníci v pamětní tašce. Většinou se budou stravovat v místě 
ubytování, ale není to pravidlem. V případě, že stravování bude zajištěno jinde, než 
je místo ubytování, bude místo uvedeno. Snídaně se budou podávat od 6.30 do 8.00 
hodin. V neděli od 7.00 do 8.00 hodin. Večeře se budou podávat od 17.00 do 19.00 
hodin. Tyto časy platí, pokud v místě stravování nebude uveden jiný čas.

START A CÍL
Start a cíl je v místě prezentace. Účastníci vícedenní akce, kteří mají již vyřízenou 
prezentaci a uhrazen účastnický poplatek na start již nemusí chodit. 

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ
Zdravotní služba je zajištěna v místě prezentace. Lékárna je na náměstí otevřena 
ve všední dny od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu 8.00 – 12.00 hodin. Chirurgická 
ambulance v nemocnici Hořice nepřetržitý provoz 24 hodin denně. Lékařská 
služba první pomoci je v Jičíně v areálu nemocnice nepřetržitě. Před návštěvou 
doporučujeme konzultovat stav na tel. čísle 841 155 155. Zubní pohotovost dle 
rozpisu. Záchranná služba 155.

OBLASTNÍ ODZNAK PODZVIČINSKO
Účastníci alespoň jednoho dne splní podmínky pro získání stříbrného oblastního 
odznaku „Podzvičinsko“. Záznamníky lze zakoupit v prodeji suvenýrů za 45,- Kč. 
Při účasti alespoň dvou dnů se splní zlatý odznak. Při výdeji zlatého odznaku se 
doplácí 25,- Kč. 

TURISTICKÉ ZNÁMKY 
Lze zakoupit na jednotlivých trasách: č. 406 Lázně Bělohrad, č. 562 Nová Paka, 
č. 845 pivovar Nová Paka, č. 221 Pecka, č. 564 Hořice, č. 702 Masarykova věž 
samostatnosti, č. 1474 rozhledna Hořický chlum, č. 535 Zvičina, č. 1138 Miletín.

TURISTICKÉ VIZITKY
CZ-469 Lázně Bělohrad, CZ-470 Památník K. V. Raise, CZ-468 Byšičky u Lázní 
Bělohradu, CZ-208 Hrad Pecka, CZ-C12 Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce, CZ-
3319 Kostel sv. Bartoloměje v Pecce, CZ-754 Klášter Nová Paka, CZ-755 Klenotnice 
Nová Paka, CZ-3910 Nová Paka, CZ-3574 Pivovar Nová Paka, CZ-1794 Dřevěný 



kostel v Nové Pace, CZ-1028 Hořice, CZ-1027  Sochařský park U Svatého Gotharda 
v Hořicích, CZ -514 Masarykova věž samostatnosti Hořice, CZ-517 Hořický chlum, 
CZ-2604  Hořice - koupaliště a sluneční lázně Dachova, CZ-940 Miletín, CZ-2704 
Ostroměř, PL-46 Kowary, PL-58 Bludné skály, PL-69 Velká Hejšovina PL-126 Hrad 
Książ (Kníže), PL-130 Świdnica (Svídnice).

ZIMNÍ TÁBOŘENÍ
Proběhne na nádvoří hradu Pecka od čtvrtka do neděle. Podrobnější informace: 
Vladimír Sluka, Kostelní 536, 507 81 Lázně Bělohrad, tel.: 774 504 267,  
e-mail: vl.sluka@seznam.cz.

17. 11. 2016 ČTVRTEK
PROHLÍDKA MĚSTA LÁZNÍ BĚLOHRADU S PRŮVODCEM
Ve čtvrtek v 15.30 hodin lze od Lázeňského hotelu absolvovat poznávací okruh 
městem s průvodkyní.

BAZÉN V LÁZNÍCH BĚLOHRADĚ
Hodinové koupání je zajištěno ve čtvrtek v bazénu v areálu bělohradských lázní od 
14.00 do 18.00 hodin. Vchod je z Jinovy ulice (vlevo před lázněmi). 

PIVOVAR, MUZEUM POLODRAHOKAMŮ V NOVÉ PACE
Možnost návštěvy ve čtvrtek nebo pátek od 10.00 do 15.00 hodin. Je nutné, abyste 
zájemci o exkurzi pivovaru se předem přihlásili. Je nutné uvést den (čtvrtek – 
pátek) a hodinu návštěvy do 14. 11. na e-mailu: lubomir.hoska@hoska-tour.cz. Bez 
předchozí přihlášky nemáte záruku, že prohlídka pivovaru bude zajištěna. 

PROMÍTÁNÍ V LÁZNÍCH BĚLOHRADĚ
Promítání je zajištěno ve čtvrtek v kulturním sále hotelu Grand od 19.30 do 21.45 hodin. 

ČTVRTEČNÍ AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA L. BĚLOHRAD – PECKA 
Autobusy na Pecku budou odjíždět z Lázní Bělohradu, autobusové stanoviště od 
16.00 do 22.00 hodin každou celou hodinu, v případě potřeby pojedou častěji. 

18. 11. 2016 PÁTEK
PÁTEČNÍ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY

Odjezd na zájezd č. 2. Polsko – Památky Dolního Slezska a č. 4 Polsko – 
Podhůří Krkonoš
Lázně Bělohrad, autobusové stanoviště 7.30 hodin, Pecka, náměstí 7.50 hodin, 
Pecka, prostor před autokempinkem 8.00 hodin. 
Odjezd na zájezd č. 1 Polsko – Romantika ve Stolových horách a 3. Jestřebími 
horami
Lázně Bělohrad, autobusové stanoviště 8.00 hodin, Pecka, náměstí 8.20 hodin, 
Pecka, prostor před autokempinkem 8.30 hodin. 



1) POLSKO – ROMANTIKA VE STOLOVÝCH HORÁCH 
Turistický výlet do Bludných skal a na Velkou Hejšovinu, které jsou součástí 
atraktivního polského národního parku Stolové hory. 
Túra: Bludné skály – Karlow – Velká Hejšovina. Přesun a prohlídka skalních měst, 
cca 15 km. Na Velkou Hejšovinu poměrně náročný výstup.
BLEDNÉ SKÁLY (Bludné skály) - labyrint úzkých uliček mezi skalními masivy 
plnými tajuplných zákoutí. Trasa je vedena z velké části po dřevěném chodníku. 
Z vyhlídky je pěkný rozhled na celé Broumovsko. 
SZCZELINIEC WIELKI (Velká Hejšovina) - typická stolová hora obklopená ze 
tří stran kolmými stěnami. Mohutná skalní plošina má překrásné skalní město. Ze 
severních teras jsou krásné panoramatické výhledy. Velká Hejšovina je nejvyšším 
pískovcovým vrchem v Polsku.
Vstupné: Bludné skály – vstup do skalního města 5 zlotých nebo 50,- Kč, Velká 
Hejšovina – vstup do skalního města 5 zlotých nebo 50,- Kč. Vstupné lze platit 
v českých korunách.

2) POLSKO – PAMÁTKY DOLNÍHO SLEZSKA 
Poznávací zájezd s vycházkou.
KSIAŽ - třetí největší zámek v Polsku s více než 400 místnostmi. Je položen na vysokém 
skalnatém ostrohu nad říčním údolím. Pokusíme se zajistit prohlídku v českém jazyce. 
SWIDNICA - kostel sv. Trojice, gotický kostel sv. Václava a Stanislava s bohatým 
barokním interiérem, historické náměstí s kašnami. JAWOR a SWIDNICA – kostely 
Míru jsou zapsány na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o nejstarší 
kostely s dřevěnou kostrou v Evropě. Výklad v českém jazyce. 
Vstupné: Ksiaž – zámek 35 zlotých. Swidnica – kostel Míru 8 zlotých.

3) JESTŘEBÍMI HORAMI
Turistický výlet do Jestřebích hor s návštěvou dvou rozhleden.
Túra: Osada Slavětín – rozhledna na Markoušovickém hřebeni – osada Paseka – 
rozhledna Žaltman – Malé Svatoňovice, muzeum bratří Čapků, cca 10 km. První  
2 km stoupání, potom již pohodová cesta.
Rozhledna Na Markoušovickém hřebeni - je více než 22 m vysoká stavba o čtyřech 
nadzemních patrech. Vyhlídková plošina je ve výšce 18 m nad zemí. Rozhledna 
je situována na nejvyšším místě Markoušovického hřebene (708 m n. m.), jež je 
součástí Jestřebích hor. Z rozhledny je výhled do všech světových stran s výhledy na 
Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Kladské pomezí, Javoří hory, Českoskalicko (vodní 
nádrž Rozkoš), Trutnov apod. Rozhledna je volně přístupná.
Osada Paseka – oblíbené výletní místo, též zvané Brendy, původně hornická osada 
s převážně německými obyvateli. Nalezneme zde oblíbenou turistickou ubytovnu 
s bufetem Jestřebí bouda, provozovanou úpickými turisty. Zde je možné se občerstvit. 
V její blízkosti je barokní kříž z r. 1789.
Rozhledna Žaltman – na nejvyšším vrcholu Jestřebích hor Žaltman (740 m) je na 
vrcholové skalce postavena rozhledna ze železné konstrukce, uvedena do provozu  



r. 1976. Výška stavby 15 m, vyhlídková plošina v 12 m, 51 točitých schodů. Shora je 
nádherný rozhled po celých Jestřebích horách. Rozhledna je volně přístupná.
Malé Svatoňovice – obec je svojí polohou přirozeným východiskem k návštěvě 
zajímavých turistických míst Jestřebích hor, ale i celého kraje bratří Čapků, Boženy 
Němcové a Aloise Jiráska. 
Zajímavosti v obci: Mariánský sad, studánka na náměstí se zázračnou vodou  
a Muzeum bratří Čapků. 

4) POLSKO – PODHŮŘÍ KRKONOŠ
Poznávací zájezd s vycházkou.
KOWARY – pozoruhodný park miniatur nejznámějších staveb Dolního Slezska. 
KARPACZ – vycházka k unikátnímu dřevěnému kostelu WANG, který byl postaven 
potomky Vikingů a do Krkonoš převezen z Norska. 
KRZESZOW – cisterciácký klášter nazývaný „perla slezského baroka“.
Vstupné: Park miniatur - 18 zlotých. Wang – dřevěný kostelík 8 zlotých.
PÁTEČNÍ AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA PECKA – LÁZNĚ BĚLOHRAD 
A ZPĚT
Pro účastníky, kteří se budou chtít zúčastnit páteční pěší trasy, odjede autobus v 8.30 
hodin z prostoru před autokempinkem na Pecce a z náměstí 8.35 hodin do Lázní 
Bělohradu.
Zpět na Pecku bude autobus odjíždět z Lázní Bělohradu, autobusové stanoviště od 
16.00 do 20.00 hodin každou celou hodinu. 
V 18.30 a 19.30 hodin odjede autobus z Pecky do Lázní Bělohradu s účastníky, 
kteří mají vstupenku na country vystoupení. Po ukončení vystoupení bude zajištěn 
odvoz zpět na Pecku.

PÁTEČNÍ TRASY - DO HOŘIC MĚSTA KAMENNÉ KRÁSY
Trasa na 15 a 25 km 
Od startu půjdete po žluté značce lázeňským parkem na Byšičky. Dál po červené 
značce do Červené Třemešné, po silnici na Dachovy. Pokračovat budete po žluté 
značce okolo Sochařského parku U sv. Josefa na Doubravku. Dál po červené značce 
přes Gothard na hořické náměstí, kde je v informačním středisku cíl 15 km trasy do 
17.00 hodin. Zpět do Lázní Bělohradu se vrátíte individuálně linkovým autobusem 
(odjezdy 13.30, 15.10, 15.57 a 17.10 hodin). 
Trasa na 25 km pokračuje po červené značce okolo Masarykovy věže samostatnosti 
na rozhlednu Hořický chlum, která bude zpřístupněna od 12.00 do 16.00 hodin. Zpět 
do Lázní Bělohradu se dostanete po žluté značce a červené značce.
HOŘICE - MASARYKOVA VĚŽ SAMOSTATNOSTI
Otevřena v pátek a sobotu od 12.00 do 16.00 hodin.
COUNTRY
Vystoupení je zajištěno v pátek v kulturním sále hotelu Grand od 19.30 do 22.00 
hodin, když na úvod bude prezentace nového vydavatele časopisu Turista. Drobné 
občerstvení bude zajištěno v předsálí.



19. 11. 2016 SOBOTA
SOBOTNÍ TRASY SE STARTEM V LÁZNÍCH BĚLOHRADĚ
Trasa na 10 km
Od startu půjdete po žluté turistické značce směr Horní Nová Ves. Asi po 1 km 
odbočíte vpravo, přejdete na vlastním značení, po kterém budete stoupat Na nebesa 
a dál na modrou značku. Po ni budete pokračovat tzv. Horskou cestou na Bukovinu, 
kde bude kontrola s občerstvením od 8.00 do 11.00 hodin. Dál stále po modré značce 
přes Krkonošskou vyhlídku a okolo hradu do Pecky na náměstí, kde bude kontrola 
od 8.30 do 18.00 hodin.  

Z náměstí na Pecce bude každou celou hodinu od 12.00 do 16.00 hodin jezdit 
autobus do Lázní Bělohradu. Jako jízdenka bude sloužit brožurka Informace pro 
účastníky s kontrolními razítky. Bude kontrolováno. V případě ztráty se bude 
vybírat jízdné ve výši 20,- Kč.

Trasa na 20 km
Do Pecky jako trasa na 10 km. Z Pecky půjdete po žluté značce na Horní Javoří, kde 
bude opět možnost občerstvení od 12.00 do 16.00 hodin. Dál po zelené značce přes 
Dolní Javoří do Horní Nové Vsi a po žluté značce podle Javorky do Lázní Bělohradu.   
Trasa na 30 km 
Do Pecky jako trasa na 10 km. Z Pecky půjdete po červené značce přes Kal na 
Zvičinu, kde bude kontrola v turistické chatě od 10.00 do 16.00 hodin. Zpět do Lázní 
Bělohradu se dostanete po žluté značce přes Borek a Vřesník, která je současně 
naučnou stezkou K. V. Raise.
Trasa na 40 km 
Na Zvičinu jako trasa na 30 km. Ze Zvičiny půjdete po modré značce přes Třebihošť 
do Miletína, kde bude na náměstí kontrola od 11.00 do 16.00 hodin. Zpět do Lázní 
Bělohradu se dostanete přes Byšičky po červené nebo modré značce.
Trasa na 50 km
Do Miletína jako trasa na 40 km. Z Miletína půjdete po červené značce přes 
Gothard do Hořic na náměstí.  Dál stále po červené značce okolo Masarykovy věže 
samostatnosti na rozhlednu Hořický chlum, kde bude kontrola od 10.30 do 16.00 
hodin. Zpět do Lázní Bělohradu se dostanete přes Byšičky po žluté značce.
Cíl všech tras bude v Lázních Bělohradě do 18.00 hodin.

SOBOTNÍ TRASY SE STARTEM NA PECCE
Trasa na 10 km
Z náměstí po modré značce okolo hradu přes Krkonošskou vyhlídku na Bukovinu, 
kde bude kontrola s občerstvením od 8.00 do 11.00 hodin. Pokračovat budete po 
modré značce na rozcestí se žlutou. Dál po vlastním značení do Prostřední Nové 
Vsi a po žluté turistické značce do Lázní Bělohradu, kde bude v Lázeňském hotelu 
kontrola a cíl od 12.00 do 18.00 hodin. 



Z autobusového stanoviště v Lázních Bělohradě pojede do Pecky autobus každou 
hodinu, poprvé v 11.30 a naposledy 16.30 hodin. Jako jízdenka bude sloužit 
brožurka Informace pro účastníky s kontrolními razítky. Bude kontrolováno. 
V případě ztráty se bude vybírat jízdné ve výši 20,- Kč.

Trasa na 20 km 
Do Lázní Bělohradu jako trasa na 10 km. Z Lázní Bělohradu po žluté značce na 
Horní Novou Ves. Dál přes Dolní Javoří po zelené značce na Horní Javoří, kde bude 
možnost občerstvení od 12.00 do 16.00 hodin. Zpět na Pecku dojdete po žluté značce.
Trasa na 30 km
Do Lázní Bělohradu jako trasa na 10 km. Z Lázní Bělohradu po žluté značce přes 
Vřesník a Borek na Zvičinu, kde bude kontrola v turistické chatě od 10.00 do 16.00 
hodin. Zpět do Pecky se dostanete přes Kal po červené značce. 
Trasa na 40 km 
Do Lázní Bělohradu jako trasa na 10 km. Z Lázní Bělohradu po modré nebo červené 
značce přes Byšičky do Miletína kde bude kontrola od 11.00 do 16.00 hodin. Dál po 
modré značce přes Třebihošť na Zvičinu, kde bude opět kontrola od 11.00 do 16.00 
hodin. Zpět do Pecky se dostanete přes Kal po červené značce. 
Trasa na 50 km
Do Lázní Bělohradu jako trasa na 10 km. Dál po žluté značce na Hořický Chlum, kde 
bude kontrola od 10.30 do 16.00 hodin. Pokračovat budete po červené značce okolo 
Masarykovy věže samostatnosti na hořické náměstí. Stále po červené značce přes Gothard 
do Miletína, kde bude kontrola od 11.00 do 16.00 hodin. Dál jako trasa na 40 km. 
Pamětní listy pro všechny trasy se budou vydávat v Lázních Bělohradě.
BĚŽECKÁ TURISTIKA
Prezentace, start a cíl bude u Lázeňského hotelu na náměstí.
PECKA – HRAD
Možnost prohlídky zajímavé expozice při sobotních trasách od 9.00 do 16.00 hodin.
LÁZNĚ BĚLOHRAD – PAMÁTNÍK K. V. RAISE
Možnost prohlídky v sobotu od 10.00 do 18.00 hodin.
PUCHÝŘOVSKÁ ZÁBAVA
Proběhne v sobotu v kulturním sále U MILITKÝCH (bývalá Velveta) v Nové Pace 
od 20.00 hodin. V ceně vstupenky je 1 nápoj zdarma. Je připravena bohatá tombola.  

Autobusy budou odjíždět z autobusového stanoviště v Lázních Bělohradě,  
z prostoru před autokempinkem na Pecce a peckovského náměstí v 18.00 a 19.00 
hodin. Zpět podle potřeby od půlnoci. 

20. 11. 2016 NEDĚLE 

TRASY – DO OSTROMĚŘE
Trasa na 11 km
Od startu půjdete po zelené značce přes Šárovcovu Lhotu, Libín do Ostroměře. 



Cíl je na vlakovém nádraží od 11.00 do 14.00 hodin. V tomto čase bude otevřeno 
Muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana.
Převoz zavazadel bude zajištěn. 

NEDĚLNÍ AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA PECKA – LÁZNĚ BĚLOHRAD 
Autobusy do Lázní Bělohradu odjedou v 7.00, 8.00 a 9.00 hodin z prostoru před 
autokempinkem na Pecce a z náměstí o 5 minut později.

ZAJÍMAVOSTI NA JEDNOTLIVÝCH TRASÁCH 
Na nebesích – pěkný altánek s vyhlídkou na Lázně Bělohrad. K altánku přijdete od 
Bukoviny 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 na popravu 
do Prahy.

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 jsou pěkné výhledy na Zvičinu, částečně na Novopacko a Krkonoše.

Krkonošská vyhlídka 531 m – jedna z nejkrásnějších vyhlídek na celém 
Podzvičinsku. Nádherný rozhled na celé panorama Krkonoš, včetně nejvyššího 
vrcholu Sněžky. Severozápadně vidíte 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.

Pecka – malebné a velmi oblíbené výletní letovisko leží 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 z roku 1634. Na balustrádě morového sloupu je 
z červeného pískovce osm zdařilých postav světců a světic. Před školní budovou 
je pomník Kryštofa Haranta od prof. A. Máry. Pecka je také rodištěm popraveného 
lidického faráře J. Štemberky, který zde má symbolický pomník. 
Kostel sv. Bartoloměje – cenná barokní památka z let 1748 – 1757. Byl postaven 
valtickými 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. Jeho návštěva bude určitě zpestřením vašeho putování. 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 nedávno 



instalovaná 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 představení, přednášek, konferencí a 
svatebních obřadů. V sezoně se na hrad sjíždějí šermířské skupiny a probíhá zde 
zajímavé vystoupení „Dobývání hradu“. Novou tradiční akcí se stává slavnostní 
„Jarní otevírání hradu“, s příjezdem samotného Kryštofa Haranta. 
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – byl nejznámějším majitelem. Šlechtic, 
spisovatel, hudební skladatel a politik se narodil se 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., dvorský 
rada 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. 
Mimo trasu leží hezké sportovní centrum s koupalištěm. V letní sezoně se zde 
pořádají kulturní akce.

Horní Javoří – od malebné rekreační vesničky pěkné výhledy. Socha sv. Jana 
Nepomuckého a pomníček župnímu hasičskému veliteli A. Kráčmarovi. 

Dolní Javoří – obec představuje jeden z nejpočetnějších a nejcennějších souborů 
roubené lidové architektury s vyřezávanými lomenicemi z 19. století. 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 v roce 1790, 



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. Od doby svého založení oba soubory 
dosáhly mnoha úspěchů na národních přehlídkách i folklórních soutěžích. Od téhož 
roku je soubor 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.

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 pěkná kaplička postavená roku 1831 Janem a Josefem 
Suchardovými a zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. 

Vřesník 420 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, a to jako připomínka, že rozpadající se monarchie verbovala na 
svou záchranu každého, ať byl odkudkoli. 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. 
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. Rozsáhlá opevnění 
měla důležitou úlohu jako pevnost na pokraji hradištního 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 na návsi kamenný kříž na návsi z roku 1885. K vidění 
je také dřevěná zvonička z roku 1885.

Raisova kniha 462 m (vrch Homolka) – oblíbené místo K. V. Raise vzdálené asi 500 
m jihozápadně od obce Bezník. Na kamenném sloupu je zavřená kniha s vysekaným 
nápisem K. V. RAIS. 



Borek – 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. 

Zvičina 671 m – místo dalekého výhledu. Ze stráně severozápadně od vrcholu 
je vidět celé panorama 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. 
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 zdobená 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 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, Aloise 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 tomuto 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 z technických důvodů uzavřena.



Zvičina byla oblíbeným místem K. V. Raise. Napsal o ni: „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.

Třebihošť – obec se rozkládá na jižním svahu Zvičiny. Vesnice má své místo v české 
historii. První zmínka o obci 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. Z obce pocházeli také dva významní váleční letci.

Miletín – 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 město 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 z roku 1901. Pro postavení pomníku byla 
vypsána soutěž, ve které zvítězil návrh sochaře Jindřicha Říhy z Prahy. Pomník se 
skládá z busty básníka, pod nímž na podstavci je postava chlapce čtoucího v knize, 
z druhé strany věnčí básníka 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, který ještě v dobách Erbenových byl 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 – stojí nedaleko náměstí. Je v něm umístěn spisovatelův 
památník, který byl založen roku 1811. 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 K. V. 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 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 empírově 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. Za Falgeů byly tyto znaky odstraněny 
a v kartuši byl vytesán monogram J. F. Socha sv. Notburgy byla vztyčena v roku 
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 muzeum českého amatérského 
divadla.
Kaple sv. Jana Nepomuckého – leží mimo trasu severně od města na modře značené 
cestě ze Zvičiny 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 Kolovrat. 
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.
Další zajímavosti – ve městě 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 ve dvou firmách vyrábí podle 
původního receptu dodnes. 

Miletínská bažantnice – přírodní rezervace. Předmětem ochrany je smíšený les, 
místy lužního charakteru, se staletými duby, louky s význačnou květenou a rybníky 
Povolír a Bubnovka. Jde i o významnou ornitologickou lokalitu.

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. Ta 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 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. 
Od kostelíku je překrásný rozhled po Bělohradské kotlině. K západu je vidět jičínský 
vrch Veliš. Vpravo Zebín, Bradlec, Tábor a zřícenina hradu 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 K. J. 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. Uznání patří bělohraďákům ing. Františku Žočkovi a panu 
Františku Koubkovi, který své překrásné obrazy maloval srdcem a vložil do nich 
celou svou lásku a vroucnost.  

Červená Třemešná – 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.  

Dachovy – rekreační osada leží pod severními svahy Hořického chlumu. Je zde hotel 
se staročeskou hospodou a přírodní koupaliště se stylovými dřevěnými kabinami, 
písečnou pláží (tzv. slunečními lázněmi) a hřištěm. Koupaliště vzniklo v roce 
1925 podle projektu profesora hořické sochařsko — kamenické školy a cestovatele 
ing. arch. Karla Bachury na místě bývalého dachovského rybníku. 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 divočinu. V blízkosti koupaliště, při Malátově stezce, 
vyvěrá pramen  Kalíšek, v dobách Temna místo tajných schůzek nekatolíků.

Hořice 313 m – 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 - 1148. Městskou pečeť dostalo v roce 1385. Mnohokrát 
vyhořelo, proto dnešní domy pocházejí až z 19. a 20. století.
Gothard 353 m – vrch přímo nad městem se známým hřbitovním portálem  
a 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, bývalý 
politik a poslanec za hořický okres.
Hořické sochařské symposium – mezinárodní setkání sochařů jsou 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 shlédnout 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 symposia, jsou plastiky trvale instalovány v nově 
založeném sochařském parku U sv. Josefa, situovaném v krajinném prostředí na 
severovýchodním okraji města. Od roku 2003 jsou plastiky, vytvořené na Hořickém 
sochařském symposiu, 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. Po roce jsou plastiky vráceny zpět do Hořic a instalovány 
na předem pečlivě vybraná místa. Vernisáž, konaná vždy začátkem srpna, je 
doprovázena dalšími kulturními aktivitami.
Galerie plastik – slavnostně byla 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. Vlastní stálá expozice v dalším sále je věnovaná představitelům 
generace dozrávající na počátku 20. století: St. Suchardovi, 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.



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 je 
na rozdíl od ostatních 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 Smetanových 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. 
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 Ábel od Quido Kociána. 
Na zdi po obou stranách budovy osm plastik v nadživotní velikosti zachycuje osm 
století charakterizovaných příslušnými slohy. 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.
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.
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.
Další sochy ve městě – Muž práce – bronzová plastika v Husově ulici patří 
k nejznámějším sochám L. Šalouna, inspirací sochaři 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.
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 této pochoutky. 
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 srpna. 
Sportovní možnosti nabízí celoročně otevřený nově postavený krytý bazén 
s kuželkárnou a squshovou halou.

Masarykova věž samostatnosti 408 m – stojí na hřebeni 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. Projekt počítal s výškou rozhledny 40 m, díky čemuž mohla sloužit 
i jako letecký maják na lince Praha — Varšava. Do roku 1938 byla vystavěna jen 
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. 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.

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 nejproslulejších staveb v naší zemi, 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 zpřístupněna hořickými turisty vyhlídková plošina s pěkným rozhledem 



na Krkonoše, Orlické hory i do „kraje“. Při silnici je tzv. Lukavecký kříž z roku 
1885. 

Šárovcova Lhota – obec vznikla kolem 12. století pod někdejší tvrzí. Držitelem 
lhotecké tvrze v 15. století byl 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. 

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.       

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, ji 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.

Ostroměř – asi jeden km severně od obce 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 oblasti. 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 ranného 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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