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Hořice - vrch Gothard, 
Riegrův obelisk

Smiřice - zámek

Velký Vřešťov - kostel Všech svatých Hořice - vrch Gothard, 
hřbitovní portál
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Podkrkonoší

Úvod
Malebný podkrkonošský kraj je nabitý historickými událostmi a památkami po 

nich zbylými. Kraj spojený s mnoha osobnostmi národního obrození, pověstmi 
opředen ale také prolit krví bojujících mladíků, zejména z války roku 1866.

Poprvé jsem tento kraj navštívil zcela náhodně. Se dvěma kamarády, Vláďou 
a Markem, jsme se vraceli z cyklistického výletu po jižní Moravě, s návštěvou 
Rakouska. Psal se rok 1994. Už tenkrát na mě toto prostředí silně zapůsobilo. 
V následujících letech zde trávíme několik rodinných dovolených a absolvuji 
několik jednodenních poznávacích výletů autobusem nebo vlakem. Informace se 
mi tak hromadily. Myšlenka uskutečnit tady sérii poznávacích výletů mi bleskla 
hlavou už vloni na podobné akci v Mariánských Lázních a okolí, která byla 
velmi zdařilá. Co může být nakonec hezčího než se o své zážitky podělit s lidmi, 
kamarády, stejného ražení.

Seznam zúčastněných členů: Kilometráž jednotlivých tras:
Květa Herčíková Sobota 1. 7. – 51,5 km
Jirka Herčík Neděle 2. 7. – 41,3 km
Ruda Makeľ Pondělí 3. 7. – 58,6 km
Pepa Kuna Úterý 4. 7. – 52 km
Petr Karban Středa 5. 7. – 48 km
Zdeněk Bláha Čtvrtek 6. 7. – 52 km
Vojta Šedý
Martin Šedý
Věra Pavelková
Jirka Pavelka

Pátek 30. 6. 2006 – čas příjezdu, Velký Vřešťov
Čas příjezdu bych nazval spíše nečasem, protože již od rána celý den vytrvale 

pršelo. To pomyšlení, že budeme rozbalovat stany do bláta, by spíše připomínalo 
vojenské cvičení než začátek dovolené. Nicméně ve Velkém Vřešťově máme sraz 
v 18:00 hodin a tak se děj vůle Boží.

Stavuji se pro Rudu abych ho i s věcmi naložil. Přišel mi však otevřít nějaký 
chlap, od hlavy až k patě silně pohmožděný. Byl to naštěstí on (krátce před mým 
příjezdem se dost ošklivě naboural na kole). Začal jsem mluvit něco o návštěvě 
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lékaře, to ale Ruda kategoricky zamítl. Naložili jsme tedy vše potřebné a vyrážíme. 
Déšť stále neustával, jakoby se měla naplnit pranostika o Medardově kápi. Kolem 
18té hodiny jsme se opravdu všichni sešli ve Vřešťovském kempu. Někteří sice 
po delším bloudění, a už dopředu poznávali krásy zdejšího kraje, ale přeci. Na 
recepci nám byla naštěstí nabídnuta ještě druhá buňka, která nebyla dosud 
zamluvená (alespoň budou všichni v suchu). A kam, že jsme to vlastně přijeli? No 
přeci do malebné podkrkonošské vesničky opředené řadou pověstí, do Velkého 
Vřešťova. Ves se nachází asi 8 km východně od Hořic. Vřešťov je připomínán 
již v roce 1279 jako městečko pod hradem. Na návsi se tyčí skromný kostel 
„Všech svatých“ ze 14. století, jenž byl v roce 1723 zbarokizován. Do ulice 
k Bílým Poličanům vyhlížejí dřevěné štíty, typicky podkrkonošských chalup. 
Ale proč vlastně pod hradem? Východně od vsi je nápadný zalesněný vršek, na 
němž jsou ještě patrné zbytky valů hradu Vřešťova. Ještě dnes se zde říká „na 
hradě“. Poblíž (pravděpodobně na protilehlém vrchu) stávala ještě původní tvrz 
Mutiny Vřešťovského, o němž je zmínka v Dalimilově kronice. Podle pověsti byly 
obě pevnosti propojeny tajnými chodbami, v nichž je údajně zakopán poklad, 
a jdeme-li těmito místy, duní nám země pod nohama. O nalezeném pokladu 
jsem dosud nic neslyšel, takže se asi ještě nikdo neprocházel v těch správných 
místech.

Vřešťov je takový zvláštní název pro obec či místo, vztahuje se k němu 
pověst jež se zachovala mezi zdejšími lidmi. Vypráví o rytíři, který zde žil. Měl 
krásnou, ale těžce nemocnou dceru. Již dlouho pro ni hledal pomoc po celém 
světě, ale marně. U lůžka nebohé krasavice se střídali různí felčaři, zaříkávači, 
mastičkáři, ale nic naplat. Až se rytíř konečně dozvěděl, že ve zdejších lesích žije 
poustevník, který si umí poradit i s těmi nejtěžšími neduhy. Vypravil se ho se 
svou družinou hledat. Nemohli ho však v rozsáhlých lesích nalézt. Až najednou 
odkudsi uslyšeli vřeštění. Šli tedy po hlase, až přišli k poustevně, kde našli 
poustevníka, který měl u sebe opici – vřešťana. To ona tak příšerně vřeštěla. 
Nešťastný otec vylíčil poustevníkovi nemoc své dcery a poprosil jej o pomoc a 
za uzdravení dcery mu slíbil velikou odměnu. Poustevník svolil, šel s rytířem na 
jeho hrad a dcerušku uzdravil. Na památku nalezení poustevny s vřešťanem zde 
založil onen vděčný rytíř hrad, kterému dal jméno Vřešťov. Tato pověst však 
není jediná, vztahující se k tomuto místu. Existuje ještě jedna, známá zejména 
z baladické sbírky „Kytice“ od K. J. Erbena (mimochodem s tímto významným 
českým velikánem se budeme setkávat i v jiných místech našeho poznávání). 
Následující pověst „O lilii“ je spjata nejen s Vřešťovským hradem, ale i s okolními 
místy. Vypráví o synovi vladyky Bukovského z Hustiřan, jménem Budimír. Byl 
to velmi pohledný a urostlý mládenec, za kterým se otáčela všechna děvčata 
z celého okolí. Zejména jedna, Věna z Poličan. Zamilovala se do něj a usmyslela 
si, že Budimíra užene stůj co stůj. Věna však byla hádavá a závistivá a tak není 
divu, že si mladý rytíř vybral jinou nevěstu podle svého vkusu. Věna dostala zlost 
a nad Budimírem pronesla hroznou kletbu, že nikdy nebude dlouho šťastný a ani 
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se nebude moci dlouho těšit ze svých dětí. Však ani Věna nedošla štěstí. Chlapci 
o ni nestáli, spíše se jí vyhýbali, takže zůstala na ocet. Lidé z okolí ji začali nazývat 
Zlověnou. Zanedlouho po svatbě se Budimírově manželce narodilo rozkošné 
děvčátko. Dali ji jméno Bohunka. Holčička rostla do krásy k radosti svých 
rodičů. Když dospívala začala blednout a churavět. Po několika měsících, kdy 
byla upoutána na lůžko, zemřela. Podle svého přání byla pochována v tichém 
lesním zákoutí, kam ráda chodívala na procházky. Po roce na osamělém hrobě 
rozkvetl nádherný květ bílé lilie. V ten čas zabloudil do těch míst, při lovu, rytíř 
Vojen z Vřešťova. Pronásledoval laň až stanul nad Bohunčiným hrobem. Lilie 
ho očarovala natolik, že se rozhodl ji přesadit do své zahrady pod hradem. Za 
jedné měsíční noci vyšel Vojen do zahrady a uviděl jak se po zahradě prochází 
překrásná dívka. Překvapením zůstal stát, ale po chvíli vyšel děvčeti vstříc. 
Dozvěděl se, že se jmenuje Bohunka a že je ve dne zakletá do lilie. K životu se 
probudí jen za svitu měsíce, protože nesnáší denní světlo. Mladý rytíř se do ní 
zamiloval a nechal k hradu přistavět křídlo bez oken, kde dívka přebývala. Po 
čase začal být nespokojen, že spolu nemůžou žít plným životem. Vypravil se tedy 
za vědmou, která měla chaloupku v lese mezi skalami Čertových hradů. Vědma 
se dala do čarování. Po chvíli sdělila Vojenovi, že zdejší kouzla nepomáhají, ale 
že v daleké Indii žije mág, který vládne mocnějšími nadpřirozenými silami. Vydal 
se do Indie a vyhledal onoho mága v chrámu u řeky Gangy, ve městě Váránasí. 
Když mág zjistil, že je Vojen dobrosrdečný, rozhodl se mu pomoci a odjel s ním 
do Čech. Zatím co byl Vojen pryč, svěřil Bohunku do opatrovnictví své matce. 
To však neměl dělat. Matka totiž považovala Bohunku za osobu stvořenou 
pekelnými mocnostmi a chtěla se jí zbavit. Na dubenecké tvrzi tehdy sídlil Vaněk 
Kordule, který byl ve spolku s loupeživým rytířem Koldou ze Žampachu. Matka 
oba výtečníky požádala aby jí zbavili nežádoucí a záhadné nevěsty. Ti dopravili 
před hrad bořící stroje aby zničili Bohunčino sídlo. Naštěstí se v předvečer 
úderu vracel Vojen, doprovázen indickým knězem. Když však uviděl metací 
stroje a vojenskou rotu, požádal Inda o pomoc. Ind kývl hlavou, zkřížil ruce na 
prsou a vyzval bohy. Náhle se na obzoru objevily temné mraky, zahřmělo a po 
obloze přijížděl vůz tažený čtyřspřežím plavých koní s vlajícími hřívami. Byl to 
sám vládce indických božstev doprovázený bohy větrů,hromů a blesků. Tábor 
žoldáků byl rozprášen, jen malá část vojáků se zachránila útěkem. Hrad zůstal 
ušetřen, jen pod věží ležela v kaluži krve ženská postava s rozbitou hlavou. Byla 
to zlá Vojenova matka, která raději sama skoncovala se životem. Indický mág 
zbavil Bohunku jejího prokletí a tak mohla jednoho slunného letního rána, za 
zvuku svatebních zvonů, konečně obejmout a políbit svého drahého Vojena. 
Žili tak spokojeně se vzpomínkou na svého indického přítele a do roka se jim 
narodil synáček. A protože mladá paní byla velmi hodná a hradní pán moudrý 
a spravedlivý, všichni jim toto štěstí ze srdce přáli. Tolik k našemu zázemí ve 
Velkém Vřešťově. Teď už jen do hajan a těšit se na další sérii našich výletů.
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Sobota 1. 7. – první výlet
Hořice, Lázně Bělohrad

Po lijáku předchozího dne nás Bůh obdařil pohledem na ranní slunečnou 
oblohu odrážející se ve vlnkách 26 ha vřešťovského rybníka. Na rozcestí 
v Čenicích míjíme prastarý kamenný milník a dostáváme se přes obec Skála na 
Boháňku. Tato malebná vyhlídková vesnička se připomíná již roku 1378. Za 
mohutným pomníkem, který je věnován padlým z I. světové války se nachází 
pískovcový lom. Lámání kamene zde bylo dovoleno roku 1651 jezuitům na 
stavbu kostela Panny Marie v Hradci Králové. Dnes je v lomu zbudované letní 
kino. My však pokračujeme dále po žlutě značené cestě kolem níž jsou 
rozprostřeny kamenné plastiky z 1. sochařského symposia z roku 1965 a také 
posledního zde pořádaného. Další se konaly v Hořicích. Dostáváme se na lesní 
cestu nad níž ve smrkovém lese, v bývalé úvozové cestě, je 112 cm vysoký smírčí 
kříž s velmi poškozenými rameny. Na obou stranách je označen vyrytým křížkem. 
Pokračujeme asfaltovou silničkou, která nás přivádí na druhý konec obce 
Boháňka. Čekáme na sebe na rozcestí, kde ve stínu dvou mohutných javorů 
klenů, o obvodu kmene 330 a 250 cm, stojí sloupková boží muka ze 16. století. 
Než všichni dorazí kocháme se pohledem na hřebeny Krkonoš, na nichž se bělá 
sněhová skvrna mapy republiky severním směrem a ku Hradci Králové a okolí 
jižním směrem. Následuje ves Chloumek. Zastavujeme u domku čp. 9, kde se 
u plotu v trávě krčí 55 cm vysoký smírčí kříž. Byl postaven na místě, kde se dva 
koňští handlíři nepohodli při prodeji koně a jeden z nich v hádce zabil druhého 
(mimochodem, ty červené jahody za křížem by také nebyly špatné, ale byly za 
plotem). Vynahradili jsme si to třešněmi, které rostly u silně rozbahněné polní 
cesty do Doubravy. V Doubravě, u mostu přes říčku Bystřici, míjíme rozvaliny 
panského mlýna a dostáváme se k jedné z výroben hořických trubiček. Počátek 
výroby této pochoutky spojuje legenda s neúspěšným Napoleonovým tažením 
do Ruska v roce 1812. Při neslavném návratu se prý v Hořicích zastavil sám 
Napoleonův kuchař, ten z vděčnosti za ošetřování v nemoci prozradil jedné 
hořické vdově recept na výrobu císařovy oblíbené pochoutky. O skutečnou slávu 
hořických trubiček se zasloužil na konci 19. století cukrář Karel Kofránek. Tady 
se už dostáváme do města „kamenné krásy“, do Hořic. Začínáme na nedalekém 
vrchu Gothard (353 m.n.m.) u vysokého Riegrova obelisku. Vztyčen byl při 
příležitosti „Výstavy českého severovýchodu“ v roce 1907 na počest prvního 
předsedy vlády, Františka Ladislava Riegra. Pískovcový blok o délce 12,5 m 
a o váze 340 q byl vylomen v lomu, v nedalekém Podhorním Újezdě a po dobu 
pěti týdnů pracně dopravován sem, na vrch Gothard. Pod obeliskem, 
v sochařském parku, můžeme shlédnout 86 kamenných výtvorů od umělců 
z celého světa. Pocházejí z 16ti ročníků mezinárodních sochařských symposií 
z let 1966-69 a 1989-2000. Nejsou to však jediné kamenné skvosty na 
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Gothardu. Od roku 1895 je chloubou Hořic 14,5 m vysoký monumentální 
hřbitovní portál, který je dílem architektů B. Moravce a A. Cechnera a výsledkem 
čtrnáctileté práce učitelů a žáků sochařsko-kamenické školy. Prostřední socha 
portálu, „anděl míru“, je od Mořice Černila a postranní sochy „smrt a vzkříšení“ 
od Quido Kociána. Na starém hřbitově stojí barokní kostel sv. Gotharda z roku 
1783, který byl postaven na místě dřevěného z 12. století. Kostel je obklopen 
řadou náhrobků z první poloviny 19. století od F. a J. Rychterů a řadou pomníků 
padlým v bitvě u nedaleké Sadové, za války z roku 1866. V blízkosti kostela stojí 
socha Jana Žižky z Trocnova od Pavla Jiříčka, odhalená roku 1873 ve výročí 
památné bitvy. Pod Žižkovým pomníkem míjíme pomník prvního ministra 
financí Aloise Rašína a bustu hořického rodáka, profesora matematiky Karlovy 
university a člena premonstrátů Josefa Ladislava Jandery, jehož jméno nese 
i tento parčík. O něco níže stojí budova, v níž sídlí od roku 1976 Hořická galerie 
plastik. Samotná galerie byla založena roku 1908 odborným učitelem Janem 
Kyselem. Ve stálé expozici českého sochařství můžeme spatřit díla Q. Kociána, 
L. Kofránka, St. Suchardy a dalších. Při vchodu do výstavní síně stojí sousoší 
„Adam a Eva“ od V. Levého a Myslbekova alegorie „Hudby“. O pár desítek 
metrů níže se rozpros- tírají Smetanovy sady. Park byl založen roku 1901 
hořickým hudebním spolkem Dalibor a o dva roky později v něm byl z iniciativy 
téhož spolku odhalen první pomník Bedřicha Smetany od Mořice Černila, socha 
je doprovázena postavami Jeníka a Mařenky z jeho slavné Prodané nevěsty. 
V průběhu let přibývala další skvělá díla jako např. nejznámější Krakonoš od 
Ladislava Šalouna, dále pak Antonín Dvořák od Miloslava Vávry, Mikoláš Aleš od 
Františka Duchače-Vyskočila, Juraj Jánošík od Františka Úprky – tato socha byla 
postavena po I. světové válce a znázorňuje společnou cestu Čechů a Slováků 
v nově vzniklém státě. Zmíním ještě sochu hořického rodáka, malíře Petra 
Maixnera od Václava Suchomela. Před nedalekou sokolovnou je pomník zvaný 
„M. Tyrš-mstitel“ od Jaroslava Plichty. Pokračujeme dále do centra na křižovatku 
ulic Komenského a Husovy, kde stojí bronzový „Muž práce“ od Ladislava 
Šalouna z roku 1908 a v jeho sousedství Jiřičkův pomník Jana Amose 
Komenského z roku 1892. Dále míjíme sochařsko-kamenickou školu založenou 
roku 1884 jako první v rakouském mocnářství (v Husově ulici). Vchod do budovy 
zdobí „Probuzení“ od Jana Štursy a z druhé strany bronzový „Mrtvý Ábel“ od 
Quido Kociána. Na zdi po obou stranách budovy stojí plastiky v nadživotní 
velikosti: malíř a stavitel Opat Božetěch, architekt a sochař Petr Parléř, stavitel 
Matěj Rejsek, architekt Paolo della Stella, Fischer z Erlachu, F. M. Brokof, K. J. 
Dienzenhofer a Václav Levý uznávaný jako zakladatel novodobého českého 
sochařství. Dále stojí v Husově ulici před budovou obchodní akademie monolitický 
pomník Mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna, proveden byl z hořického 
pískovce. Byl odhalen v předvečer I. světové války, 5. července 1914 (jedna 
z variant této plastiky zdobí od roku 1915 Staroměstské náměstí v Praze). 
Husovou ulicí se vracíme zpět kolem domu malíře Petra Maixnera, jehož průčelí 
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zdobí plaketa s jeho podobiznou. Přes ulici naproti nemohu opomenout barokní 
kostel Narození Panny Marie z let 1741-44, který byl postaven podle plánů 
K. J. Dienzenhofera. Stojí na místě dvoulodního gotického kostela, který byl 
připomínán roku 1276 a v roce 1738 vyhořel. Zbytek jeho zdiva je ve spodní 
části věže. Dnešní kostel prodělal rovněž dva požáry a to v letech 1778 a 1838. 
Za zmínku stojí, že zde byli oddáni v roce 1820 rodiče Bedřicha Smetany. 
Přijíždíme na náměstí, kde je před novogotickou radnicí z roku 1872 od stavitele 
Karažeje umístěn „kamenný právní sloup“ zhotovený mistrem kamenickým 
Janem Vojtíškem. Postaven byl za rychtáře Václava Bičiště staršího a Jana 
Kučery mladšího v den sv. Antonína Paduánského, dne 13. června 1736. Na 
náměstí je mnoho dalších památek. Budovu hospody „U slovanské lípy“ zdobí 
pamětní deska připomínající, že tu v roce 1855 hrál se svou kočující společností 
divadlo J. K. Tyl, a pamětní deska ženského spolku „Vesna“. Na protější straně 
se nachází se nachází rodný dům, s bustou, významného českého lékaře MUDr. 
Jana Levita umučeného v roce 1944 v Terezíně. Busta je od hořické sochařky 
M. Vágnerové-Kulhánkové. Krátkou svačinu absolvujeme v malém parčíku 
uprostřed náměstí, u kašny s plastikami „Čtvero ročních období“ od Josefa 
Kalfuse. Odtud pokračujeme do Tovární ulice, kde se nachází budova židovské 
synagogy. V roce 1725 obdržela židovská obec svolení pražského arcibiskupa ke 
stavbě vlastní synagogy (původně dřevěné). Velmi brzy však přestala vyhovovat 
potřebám rozrůstající se komunity, proto již roku 1764 požádala obec 
hradeckého biskupa o povolení rozšířit stávající budovu, aby Židé mohli vykonávat 
své obřady v synagoze a nikoliv na veřejné ulici, kde budili pohoršení křesťanů. 
Stavba byla povolena, byla však stanovena maximální velikost budovy a fasáda 
musela být provedena bez jakýchkoliv vnějších okras. Nová synagoga byla 
dostavěna v roce 1767. K jejím dalším úpravám došlo v letech 1859-1902. Až 
do roku 1919 měly Hořice svého rabína. Škrétova ulice nás přivádí ke zdem 
starého židovského hřbitova. Přestože je připomínán roku 1748, vznikl 
pravděpodobně již ve století předcházejícím. Zajímavostí tohoto hřbitova je 
náhrobek Víta Levita, zakladatele lékařského rodu Levitů v Hořicích, který jako 
jediný nese česky psaný nápis. Jeho jediný syn Eugen (1850-1900) jako první 
z rodiny přijal křest a byl zakladatelem hořické okresní nemocnice (mj. lékař 
a ranhojič Vít Levit byl spolužákem K. J. Erbena). Odtud se už dostáváme 
třešňovou alejí na vrch k Masarykově Věži samostatnosti, na hřbetu Hořického 
chlumu (408 m.n.m.). Základy věže se počaly kopat 2. března 1925. Na základní 
kámen poklepal osobně prezident, tehdy osmiletého státu, T. G. Masaryk při své 
návštěvě Hořic 10. července 1926. Architekt František Blažek počítal s celkovou 
výškou budovy kolem 40 m. Do roku 1938 byla vystavěna do výšky 25 m a od 
té doby se ve stavbě nepokračovalo. Průčelí budovy zdobí symboly nezávislosti, 
jež vadily režimům ovládajících naší společnost. V roce 1942 byly zakryty na 
příkaz nacistických úřadů a v roce 1962 na příkaz komunistického tajemníka, 
protože odstranit budovu se nikdo neodvážil. Před budovou stojí sousoší dvou 
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legionářů od Františka Duchače-Vyskočila. Cestou Legií se vracíme o pár desítek 
metrů zpět a kromě zastávky na křupavých třešních obhlížíme kapličku s názvem 
„Hlohová“. Jako dík za odvrácení cholery ji dal postavit Dr. Josef Ladislav 
Jandera v roce 1826. Zasvěcena je Panně Marii a podle stromu, který ji chrání 
se jí říká Hlohová. Částečně polní a lesní cestou pokračujeme k telekomunikační 
ocelové konstrukci, která slouží jako rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 
26 m. Zde se s Hořicemi rozloučíme pohledem z výšky, ale úplně je opouštíme 
u Lukaveckého kříže, jenž stojí nedaleko odtud u silnice v lese, na samém konci 
Hořic. Postaven byl z darů občanů Lukaveckých a Hořických a jiných z duchovní 
správy Bohumila Fr. Hakla biskupa, vikáře a děkana v Hořicích, d.p. Jana 
Sehnala faráře v Bělohradě a pana Josefa Kraubnera správce velkostatku 
hořického a posvěcen dne 9. srpna 1885. Po náročném shledávání a obdivování 
hořických památek nás příjemně osvěžila lesní projížďka přes obec Lukavec, 
Černín a Hamry do dalšího malebného městečka Lázní Bělohrad. Zamíříme ke 
kostelu Všech svatých z let 1689-1700, který stojí na místě gotického, 
připomínaného již roku 1354. Vyhledáváme hrob kde odpočívají rodiče zdejšího 
slavného rodáka Karla Václava Raise, Kateřina Raisová a Václav Rais. Nedaleko 
odtud se nachází v parčíku před Fričovým muzeem Raisův pomník od B. Kafky. 
Dostáváme se na náměstí pojmenované po tomto velikánovi, kde nás upoutá 
sgrafity ozdobený Finkův dům s podobiznami Jindřicha Fügnera, Karla Havlíčka 
Borovského, Františka Palackého a Miroslava Tyrše. V těchto místech stál rodný 
domek hudebního skladatele Karla Moora, jehož pamětní desku Finkův dům také 
nese. Uděláme-li čelem vzad nemůžeme přehlédnout meteorologický sloup 
„Kadavý“, jejž pořídil a na zdejší náměstí umístil Okrašlovací spolek pro Lázně 
Bělohrad a okolí v roce 1907. Jméno „Kadavý“ získal sloup podle občana, který 
u něho za první republiky pravidelně čekal na práci. V roce 1971 byl z náměstí 
odstraněn a v roce 1973 přemístěn na prostranství mezi lázeňským hotelem 
a budovou spořitelny. Na podzim roku 2000 byl sloup zrestaurován a vrácen na 
náměstí, zhruba o 30 m severněji než bylo jeho původní stanoviště. Roku 2001 
do něho byly vloženy nové přístroje. Pokračujeme-li dál na severní stranu 
náměstí, stojí vpravo budova CK-Hoška Tour. Pamětní deska, kterou nese nám 
prozrazuje, že zde stával rodný domek K. V. Raise (vyhořel pravděpodobně roku 
1896). Právě tady se 4. 1. 1859 narodil Kateřině a Václavu Raisovým jako 
prvorozený, syn Karel. Později ještě Antonín a Jindřich. Všichni tři se stali učiteli. 
Nejstarší Karel, po absolvování studií v Jičíně, začal roku 1877 učit v Trhové 
Kamenici, kde potkává svou první lásku Karlu Burešovou, která vyučovala 
1. třídu. V září 1878 však musela ze školy odejít aby uvolnila místo nové učitelce, 
která na rozdíl od Karly měla vystudovaný učitelský ústav. Karlovi slíbila, že když 
se místo znovu uvolní, vrátí se a vezmou se. Stalo se tak až před Štědrým dnem 
1880. Vrátila se do Trhové Kamenice, byla však těžce nemocná tuberkulosou 
a začátkem června 1881 zemřela ve 23 letech a 5ti měsících. Rais na konci 
školního roku opouští Trhovou Kamenici s úmyslem zapomenout na tragickou 



PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor                     mimořádné vydání/2007 (18. ročník)10 mimořádné vydání/2007 (18. ročník)                  PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor 11

událost. Po prázdninách se však vrací a vypravuje se ke hrobu své milované 
Karly. Chodil sem i několikrát denně. Setkává se zde s Marií Hroznovou, rovněž 
učitelkou, která o hrob pečovala (hrob Karly Burešové se do současnosti 
nedochoval, byl zničen pravděpodobně za II. světové války). Rais 1. 3. 1882 
odjíždí vyučovat do Hlinska. Marie Hroznová přebírá jeho třídu v Trhové 
Kamenici. Po ročním působení v Hlinsku se Rais s Marií Hroznovou oženil. Byla 
dcerou telegrafního úředníka, který žil se svou rodinou v Pardubicích. Narodila se 
o rok dříve než Rais 28. 9. 1858 v italském Miláně. 3. 7. 1883 se manželům 
narodila dcera Marie. Po desetiletém působení na Hlinecku se Raisovi splnilo 
přání a v roce 1887 získává učitelské místo v Praze. Nejprve na obecné škole 
v Podolí, v roce 1894 vyučoval na měšťanské škole chlapecké na Královských 
Vinohradech. V roce 1898 se stává řídícím učitelem na nově zřízené dívčí škole 
a 20. 9. 1899 je jmenován ředitelem II. měšťanské školy dívčí na Královských 
Vinohradech. Tady bych ukončil Raisův pestrý učitelský život a rád bych 
připomněl alespoň některá jeho díla. Nám nejznámější je román „Zapadlí 
vlastenci“, který se váže ke kraji okolo Vysokého nad Jizerou (1893). „Pantáta 
Bezoušek“ (1894) se váže k Nové Vsi u Lázní Bělohrad. Dále „Západ“ (1896), 
„O ztraceném ševci“ (1918) a řada dalších slavných děl. K. V. Rais zemřel 8. 7. 
1926 v Praze na Královských Vinohradech (letos uplynulo 80 let od jeho úmrtí) 
v pozdní noční 10. hodinu ve věku 67 let. Ke stému výročí narození tohoto 
slavného básníka a spisovatele byl otevřen památník, jehož expozice je umístěna 
od roku 1959 v budově Oranžerie v zámeckém parku, v Lázních Bělohrad. 
Budova byla postavena v roce 1831 za Maria Alfonse z Aichelburgu a oranžerie 
proto, že původně sloužila k pěstování jižních plodů a okrasných dřevin. V parku 
můžeme rovněž shlédnout Lapidárium vrchnostenských hraničních mezníků 
z 18. století na Bělohradsku. Lázně Bělohrad mají také dva smírčí kříže. Jeden, 
necelý metr vysoký, stojí na rozhraní Prostřední a Horní Nové Vsi, naproti domu 
čp.1 a druhý, vysoký 55 cm, je na malém ostrůvku uprostřed jezírka Hraběnka, 
v lázeňském parku „Bažantnice“ opřený o strom. Na přední straně jsou vyryta 
písmena IHS a druhá nepřístupná strana nese letopočet1787 a iniciály sedláka, 
který se utopil v potoce Javorka. V parku „Bažantnice“ se v minulosti těžila 
rašelina, ovšem jen jako palivo pro cukrovar. Až pražský průmyslník a poslanec 
Maxmilián Dormitzer nechal v roce 1872 ve městě Javorky postavit dřevěnou 
budovu s koupelnami, kde se prováděly vodní očistné koupele. Od jeho dědiců 
koupila panství v roce 1883 pruská šlechtična Anna z Assenburgu, která o dva 
roky později nechala ve slavných vanových lázních prověřit léčivost rašelinových 
lázní. V roce 1888 byly lázně úředně uznány. Rašelina pak byla do lázní 
dovážena po kolejničkách. Dnes těžbu rašeliny připomínají jen jezírka a tůňky. 
Téměř na konci parku ochutnáváme Anna mariánský pramen železité kyselky, 
který zde tryská v úhledném altánku od roku 1901, kdy byl navrtán. Z příjemně 
chladivého parkového stromoví vyjíždíme na sluncem vyhřáté obilné pole za 
nímž se leskne hladina rybníka pod Byšičkami. Na jeho hrázi stojí památný 
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Erbenův dub o obvodu kmene 640 cm. Na návrší (335 m.n.m.) nad rybníkem 
malebně vyhlíží věž původně románského kostela poprvé zmiňovaného roku 
1267. Upravován byl roku 1718 a věž byla přistavěna roku 1850. V minulém 
století žil při kostele poslední poustevník v Čechách, Augustin Hoření řeholním 
jménem Petr Regulatus. Památkou na jeho pobyt je mariánský oltář v kostele 
a sloupky křížové cesty. Ta sloužila k pravidelným pobožnostem až do roku 
1930. Ta se stávala častým terčem vandalů. Za dnešní podobu křížové cesty 
vděčíme městu Lázně Bělohrad, jež se ujalo obnovy. Stávající křížová cesta byla 
otevřena na Velký pátek dne 29. 3. 2002 a vysvěcena biskupem J. Kajnekem. 
Nové obrazy jednotlivých zastavení namaloval Ing. František Žoček a pan 
František Koubek. Na hřbitově kolem kostela jsou hroby hudebního skladatele 
Karla Moora a spisovatelky Leontiny Mašínové. K místu se váže baladická báseň 
„Svatební košile“ od K. J. Erbena a také jedna pěkná pověst o vesnici Byšičky, 
která byla zničena pravděpodobně za husitských válek. Vypráví se v ní o velikém 
městě, které prý bylo tam, kde stojí byšičský kostelíček. Lidem v něm se dobře 
dařilo, vedli obchody s blízkým okolím ale chodili i dál. Mnozí obyvatelé velice 
zpyšněli, stavěli si vysoké domy a vyzdobovali je zlatem a stříbrem. Jen kostelíček, 
zasvěcený patronům sv. Petru a Pavlovi, byl zapomínán i starými babičkami. Tak 
to dál nemohlo zůstat a přišel trest. Jednou se ve městě konala veliká slavnost, 
vše výskalo, radovalo se, jedlo a pilo na nedalekých lukách. A tu vylézala nad 
Kumburkem veliká mračna, rychle se setmělo a zahučel hrom. Rozpoutala se 
veliká vichřice, všechno spěchalo domů, ale tam bylo teprve zle. Země se 
zachvěla, pukla a za hromu a blesku se otevřela, pohlcujíc temnotou zahalené 
město. Když ráno vysvitlo slunce nebylo po městě ani památky. Kostelíček na 
vršku však zůstal nedotčen, a to díky apoštolu Petrovi, který se za hříšné město 
úpěnlivě modlil a prosil, ale zachránil pouze kostelíček. Jeho prosby nám 
připomíná kámen se dvěma jamkami před bočním vchodem do kostela. Zmíněné 
jamky jsou totiž otisky kolen onoho apoštola. Na tomto překrásném vyhlídkovém 
místě končíme první den poznávání, velmi náročný až vyčerpávající den 
zakončujeme u lahodného moku ve stínu jedné miletínské hospůdky. Odtud 
pokračujeme přes Rohoznici, kde zmíním jen mezi lipami stojící pomník 
z I. světové války se lvem na podstavci, a dále přes Bílé Poličany na Velký Vřešťov 
do kempu. Musíme se připravit na následující den. Čeká nás bitevní pole z války 
roku 1866.

Neděle 2. 7. – druhý výlet
Chlum-bojiště bitvy 1866, Smiřice, Chloumek

S novým slunečným dnem vyrážíme vstříc našemu druhému výletu, za 
zajímavostmi tohoto historicky nabitého kraje, tentokrát jižním směrem. 
Projíždíme obcemi Žiželeves a Vrchovnice až do Hořiněvsi, kde je naše první 



PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor                     mimořádné vydání/2007 (18. ročník)12 mimořádné vydání/2007 (18. ročník)                  PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor 13

zastavení u rodného domu spisovatele, básníka, překladatele, literárního historika 
a editora Václava Hanky. Dřevěná budova v níž se Václav Hanka 10. června 
1791 narodil byla postavena jako zájezdní hospoda v roce 1720. V současnosti 
je uvnitř domu stálá expozice o jeho životě a díle. Václav Hanka studoval v Hradci 
Králové, v Praze a ve Vídni. V roce 1816 přednášel z vlastní iniciativy češtinu na 
pražské univerzitě, ale již v roce 1817 mu byla tato činnost zakázána. Roku 1818 
navrhl zavedení účelnějšího, tzv. analogického pravopisu češtiny, kdy vycházel 
z teoretických závěrů svého učitele L. Dobrovského. Zviditelnil se jako objevitel 
Rukopisu královédvorského (1817), jenž byl v době meternichovského útisku 
posilou českých vlastenců. Z rukopisů bylo čerpáno např. při výzdobě Národního 
divadla a byl jimi inspirován i Bedřich Smetana při vzniku naší nejslavnější opery 
Libuše. Od roku 1823 do konce života působil V. Hanka jako knihovník Muzea 
království českého, kde se zasloužil o rozšíření bohemikálních fondů knihovny 
a vybudoval její slovanské oddělení. Poslední dva roky života mu ztrpčil soudní 
spor o pravost rukopisů, což mělo podstatný vliv na jeho zdravotní stav. Zemřel 
12. ledna 1861 v Praze a byl pochován na Vyšehradě. Rok po Hankově smrti 
se v Hořiněvsi konala velká národní slavnost na jeho počest a na rodném domě 
byla zasazena pamětní deska. Slavnosti se zúčastnilo 15 tisíc lidí, mezi nimiž byli 
František Palacký, František Ladislav Rieger, Josef Barák a Jan Neruda. Později 
byl Hankovi před jeho rodným domem postaven pomník. My odtud pokračujeme 
dále obcí k původně gotickému kostelu sv. Prokopa, jenž byl roku 1425 vypálen 
a roku 1707 znovu postaven. Věž je z roku 1923. Ve zdech kostela můžeme 
spatřit několik dělových koulí z války 1866, které zde byly ponechány. V okolí 
je také množství pomníků připomínajících boje z Prusko-rakouské války v roce 
1866, ostatně jako všude tady v okolí. Jako první námi navštívené jsou na návrší 
nad Hořiněvsí u stejnojmenných památných lip. Odtud zpět přes obec, kde 
míjíme hřbitov s dalšími 5ti náhrobky a u silnice další skupinku. Pokračujeme 
do sousedních Máslojed s vojenským hřbitovem na němž je dnes 9 pomníků 
a vysoká socha Panny Marie. Pokračujeme dále k lesu Svíb, míjíme statek čp.48 
na jehož štítě čteme, že statek byl v této válce značně poničen a dostáváme se 
k původnímu okraji borového lesa, dnes tady v poli před Svíbem stojí pomníky 
Pruského 1. Magdeburského pěšího pluku č. 26 a Rakouského pěšího pluku 
č.47 a 20. praporu polních myslivců. Dostáváme se do lesa Svíb, jímž prochází 
tzv. „Alej mrtvých“. 3. července tady probíhaly nejkrvavější boje této bitvy. 
Odpovídá tomu i počet prostých železných křížů označujících hromadné hroby, 
kterých je tu více než 120 a přes 40 kamenných pomníků. Nejznámější je 
pomník na druhém konci lesa u Čistěvsi věnovaný praporu rakouských myslivců, 
se sochou polního myslivce podle návrhu Viktora Tilgnova. Deska umístěná 
na jeho soklu nese česko-německý text: „Udatným bojovníkům věnují věrní 
spolubratři 3. července 1896“. Odtud pokračujeme přes Čistěves a Lípu na 
známý vrch Chlum, kde byla svedena rozhodující bitva prusko-rakouské války, 
která byla také poslední velkou bitvou svedenou na území České republiky. 
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Rakouská armáda zaujala 12 km dlouhé postavení na pravém břehu Labe 
čelem k Hořicím. V ranních hodinách zahájil I. pruský armádní sbor útok přes 
říčku Bystřici proti obcím Benátky, Sadová, Mžany a Zavadilka. Po 14. hodině 
začal mohutný útok pruské I. armády proti Lípě a Chlumu. III. Armádní sbor za 
bojů ustoupil k Hradci Králové, protiútok zahájil postupně IV. a I. armádní sbor. 
Rammingův VI. Armádní sbor byl ze zálohy vržen proti Rozběřicím a Chlumu, 
které dobyl, avšak pruská zteč vše zvrátila. Proti Chlumu také nesmyslně zaútočil 
I. armádní sbor, který byl při bodákovém útoku téměř zdecimován. Jeho ztráty 
dosáhly během necelé půlhodiny téměř 10 000 mužů. Po zhodnocení kritické 
situace na všech částech bojiště vydal polní zbrojmistr Ludvik von Benedek po 
16. hodině rozkaz k ústupu. Přechody přes Labe nedostačovaly, mnoho vojáků 
v rozvodněné řece utonulo. Následoval ústup přes Litomyšl a Svitavy převážně 
k Olomouci. Celkové ztráty Rakušanů u Hradce Králové činily 1313 důstojníků, 
41 499 mužů, 6010 koní, 187 děl a 641 povozů. Sasové měli ztráty 53 důstojníků 
a 1446 mužů. Prusové v boji ztratili 373 důstojníků, 12 605 mužů a 4892 koní. 
Rakušané tedy utrpěli nejkrvavější ztráty. Vrchní velitel čtvrtmilionové rakouské 
Severní armády Ludvik von Benedek (nar. 1804) v minulosti sloužil pod 
Radeckým jako náčelník štábu (1849). Ve válce proti Sardinskému království 
o severní Itálii v roce 1859 si jako jediný z vyšších velitelů vedl opravdu dobře. 
Není proto divu, že ho císař pověřil velením nad hlavní rakouskou armádou. 
Později se však ukázalo, že velet celé armádě přesahuje Benedekovy schopnosti. 
Jeho malá rozhodnost a prozíravost měly na porážce Rakušanů určitě svůj podíl. 
Názory, že císař nechtěl postavit do čela Severní armády arcivévodu Albrechta, 
protože se mu příčilo aby pravděpodobnou porážku utrpěl člen dynastie a místo 
něho poslal do Čech Benedeka, nejsou opodstatněné. Jednak se s porážkou 
od Prusů vůbec nepočítalo a jednak se Benedek jako hlavní dědic Radeckého 
odkazu těšil té nejlepší pověsti. Ovšem to, že až do své smrti roku 1881 se 
nikdy nesvěřil se svými zážitky z tažení a své záznamy spálil, vzbuzuje podezření. 
Jestliže Benedekovi vyhovovala spíše role neohroženého velitele vrhajícího se 
v čele svých vojáků do nejhustší bitevní vřavy, ztělesňoval velitel pruské armády 
Helmut von Moltke spíše typ vzdělaného vojevůdce s velkým smyslem pro využití 
moderní techniky. Moltke se zasloužil o výrazné posílení pruského generálního 
štábu, který se za jeho působení stal skutečným řídícím centrem armády, 
fungujícím na zásadách efektivní dělby práce a odpovědnosti, koordinace dílčích 
úseků a plánování jednotlivých operací.

Nyní se vrátíme do současnosti. V době naší návštěvy probíhaly na Chlumu 
velkolepé oslavy ke 140. výročí této bitky. Pro velké množství návštěvníků 
(12 000 lidí) jsme nečekali na rekonstrukci bitky, která začínala až za dvě hodiny 
tj. ve 14:00 hodin. Výstupem po 182 schodech na 34 m vysokou železnou 
rozhlednu nám byl dopřán krásný pohled na celý lidmi zaplněný areál oslav. 
Po shlédnutí expozice zdejšího muzea následovalo malé občerstvení u stánků 
a kolem ossaria pokračujeme v cestě „Úvozem mrtvých“ k Rozběřicím. Když 
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tímto úvozem postupovali Prušáci od Chlumu a když se zdálo, že se lítice boje 
přežene k Rozběřicím, na mezi nedaleko Dlouhých Dvorů ležel vedle mrtvého 
koně raněný rakouský dragoun. Ani nesténal, ani nenaříkal, krev mu prosakovala 
skrz uniformu a nešťastník jenom natahoval bezmocně paži aby mu někdo 
pomohl. V dohledu však nebyl nikdo kdo by se ho ujal. Zato od Probluze se na 
vraníku hnal Prušák, hrozivě mával šavlí nad hlavou. Po chvíli zraněného spatřil 
a s nenávistným křikem se k němu rozjel aby mu jediným rozmachem šavle uťal 
hlavu. Jeho strašlivý čin však nezůstal nepotrestán. Sotva vraník stačil udělat pár 
kroků přiletěla dělová koule a jako na oplátku také ona urazila Prušákovi hlavu než 
se nedaleko zaryla do země. Bezhlavý jezdec však v sedle zůstal. Jeho tělo padlo 
pouze na šíji koně a ten potom ještě dlouhé hodiny pobíhal jako děsivý přízrak 
ztichlým bojištěm. Na chvíli jsme odskočili ke krátkému příběhu či pověsti a my 
se ocitáme nad Rozběřicemi u Šramova kříže, kde fotografujeme další skupinku 
pomníků ve stínu lip. Odtud přes Neděliště pokračujeme do Smiřic, které byly 
založeny jako panské sídlo s vodní tvrzí, v polovině 13. století. Objíždíme 
barokní čtyřkřídlý zámek s obdélníkovým nádvořím a hospodářským areálem 
ze 17. století. Parkovou zelení přijíždíme zpět ke vjezdu do nádvoří, kde stojí 
zámecký kostel Zjevení Páně z let 1699-1713, jehož architektura vrcholného 
baroka je připisována Kryštofu Dientzenhoferovi. Smiřice opouštíme ve směru 
na Holohlavy. Za vsí v ostré zatáčce, ve vysoké trávě, je prastarý železný kříž 
na kamenném podstavci. Místu se říká „U červeného kříže“. V Čechách jich 
máme několik, ale proč se jim vlastně říká červené? Každá barva měla svůj 
magicko-symbolický význam. V křesťanství červená oficiálně značila mučednictví 
a smrt, též však byla barvou ďáblovou. Kromě oficiální teologické verze se ale 
po celý středověk udržely dozvuky jiného, z pohanských dob pocházejícího 
výkladu červené. Tato barva měla zahánět zlé síly a démony. Rudá krev řinoucí 
se z hrdel obětovaných zvířat chránila před nemocemi, jež byly podle tehdejších 
představ dílem zlých sil. Podobnou moc měly i všechny červené drahokamy, 
např. rubín chránil věřící před úklady ďábla i proti moru. Co se však přihodilo 
u tohoto kříže mi známo není. Proto si na protilehlém poli natrháme hrách do 
kapes, abychom si ten bitevní den zpestřili noční dělostřelbou do spacáků. No 
nic, pojedeme dál. Před námi nad obcí Habřina na zalesněném vršku zvaným 
Chloumek stojí hřbitovní kostel sv. Václava na místě původní kaple, připomínané 
roku 1295, ve 14. století již kostel. Dnešní podoba je z roku 1580 a zevně 
zbarokizován byl v roce 1702. Hranolová zděná zvonice stojí samostatně. 
Jsou zde k vidění náhrobky ze 16. a 17. století. Na Chloumku bylo objeveno 
pohřebiště platenického lidu. K místu se váže také jedna pověst, která vypráví 
o tom, když chodívali krajem křesťanští věrozvěsti Cyril a Metoděj zavítali i sem 
na Chloumek, rozhlíželi se po kraji, jehož lidé ochotně přijali víru v jednoho 
Boha a zakrátko se stali dobrými křesťany. Říká se, že právě Cyril a Metoděj 
založili kapli, která pak byla nazvána jejich jmény. Před odchodem požehnali 
kraji. Zejména vesničanům přáli aby tu nikdy nemuseli trpět hladem, natož 
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pak bez jídla umírat. V dalších staletích byl sice na místě kaple vystavěn kostel 
sv. Václava, na věrozvěsty se tady ale nezapomnělo. Jednou se tudy přehnala zlá 
vojna. Vesnice byly vypáleny, dobytek a domácí drůbež pobity a pole udupána 
koňskými kopyty. Nastal hlad. Lidé se neměli čím nasytit. Až si povšimla jakási 
vdova, že z trávy návrší na Chloumku prosvítá nějaká bílá prsť. Nebyl to písek, 
připomínalo jí to spíš úplně suchou mouku. A když to dokonce zavonělo jako 
mouka, nabrala si do sukně a spěchala domů. Přidala šťovík a vodu a zadělala 
na chleba. Když těsto vykynulo, nevěřila svým očím. Uplácala tedy pár bochníků 
a když vůně chleba byla cítit po celé Habřině, přispěchali ostatní hladovějící ke 
vdově. Zakrátko se tento boží dar pekl v každé chalupě. My už jedeme ve směru 
do Vřešťova a po cestě, u obce Jeřičky, hledáme smírčí kříž, jenže je tady nějak 
moc roští. Když jsem tu byl před lety byla tu jen tráva. No co, časy se mění 
a příroda s nimi. Květa opět nezklamala, jako vloni zabodovala a našla nám ho, 
98 cm vysoký , značně poškozený. Místní legenda o něm vypráví, že se zde 
propadl vůz se sedlákem, také kočár se šlechtičnou, nebo že zde zahynul vozka 
pod nákladem kamení.

My se už pomalu blížíme do kempu. Den ještě nekončí a tak po krátké 
dohodě co se zbytkem dne se vydáváme, sice jen ve čtyřech, vyhledat ty nejbližší 
smírčí kříže v lesích ukryté. Vlastně jsme předčasně zahájili následující výpravu. 
Vyjíždíme tedy zlátnoucím obilným polem do nedaleké Boháňky a odtud kola 
tlačíme zarostlým, již nepoužívaným úvozem do lesa směrem k Třebověticím. 
V lese nedaleko od cesty míjíme hraniční kámen poličanského panství. Pár 
desítek metrů odtud, u zaniklé cesty, je asi 25 m široký pruh mlází (už dost 
vysokého). Právě v něm je ukryt náš první poklad. Proplazíme se pod nízko 
rostoucími smrkovými haluzemi až na malý travnatý plácek, asi 2x2 m, kde 
spatříme mohutný 105 cm vysoký kamenný kříž, v jehož čele je vyryta kuše. 
V minulosti tudy procházela obchodní stezka do Hořic a v těchto místech byl 
podle pověsti zabit a oloupen řezník. Tohoto kříže si obzvlášť považuji. Před 
několika lety jsem tato místa navštívil několikrát, než se mi ho podařilo objevit. 
Tehdy jsem se ptal kde se dalo, místních obyvatel, myslivců, kteří sem chodí 
krmit zvěř, sám prošlapávám les křížem krážem, ale kříž jakoby se vypařil. Až 
jedna stará babička mi těsně před mým odjezdem poradila to správné místo. 
Díky těmto pochůzkám však objevuji nedalekou studánku“U dvou dubů“. Po 
krátkém dobrodružství se tedy dostáváme zpět na Boháňku, odkud po lesní 
silnici sjíždíme do Maňovic, malé samoty s hájovnou. Po pár desítkách metrů, 
u silnice do Hořic, obhlížíme pomníček dvou padlých hrdinů za osvobozování 
své vlasti 9. 5. 1945, Miloslava Malého a Jaroslava Slavíka. My však z Maňovic 
vystoupáme na zalesněný vršek „Na vlčích“ (360 m.n.m.), na jehož druhé 
straně nedaleko vysokého napětí ve vzrostlém smrkovém lese je 77 cm vysoký 
klínový kříž z hrubozrného pískovce. Chybí mu jedno rameno, které muselo být 
uraženo někdy nedávno, zlom je příliš čerstvý. Z letopočtu je čitelná pouze číslice 
18. Odtud tlačíme kola ostružiním a kopřivami až na cestu, kde odbočujeme 
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do lesa zvaného „Jeřábek“. Právě tady hledáme další, 54 cm vysoký smírčí 
kříž s odlomenou nohou. Zapomněl jsem jeho přesné místo a tak hledáme 
a nakonec přece nacházíme. Je u vzrostlého smrku volně položen i když dělá 
dojem, že je po ramena zapuštěn do země. Opět se vyplatilo trochu bloudit, 
chlapi kousek od něho objevili krásnou čistou studánku. Až na ty klíšťata, bylo 
jich tam spousta, tak jsme tomu místu s křížem začali říkat „v klíšťovém lese“. 
Máme tady podvečer, cestou z lesa vyjíždíme na silnici v obci Lhotka, na jejímž 
katastru se oba předchozí kříže nacházejí a před námi už je zlatě ozářená věž 
vřešťovského kostela. Po krátkém odpočinku v kempu bereme lahve a kanystr 
a jdeme pro vodu do vřešťovské bažantnice, kde ze země vyvěrá vydatný železitý 
pramen s příznačným názvem „U pomníku“. Tím pomníkem je asi 3 m vysoký 
opracovaný pískovcový kámen republiky (u nás známé Masaryksteine). Je do něj 
úhledně vytesán náš český lev a letopočet 1918-1928. Podvečer si zpestřujeme 
opékáním buřtů při poslechu country hudby. V oranžovém svitu zapadajícího 
slunce popíjíme zlatavý mok (sudový Krakonošův pramen také nebyl špatný) 
a debatujeme o zážitcích proběhlého dne.

Pondělí 3. 7. – třetí výlet
Smírčí kříže v Podkrkonoší, Zvičina, Pecka

Do pondělního rána nás opět přivítalo sluníčko. Čeká nás výlet po smírčích 
křížích (moje oblíbené), jelikož většina památek je při pondělku zavřena. 
Vyjíždíme v naší obvyklou dobu, kolem půl osmé do první vesnice za Vřešťovem, 
Sedlce. Místními obyvateli je zván jako Sedličky. Kromě pomníku sv. Jana 
Nepomuckého neobvykle vytesaného do kulatého sloupu, jsou na návsi hned dva 
křížové kameny. Jeden stojí u hasičské zbrojnice, je 70 cm vysoký a pod pravým 
ramenem je znázorněn meč. Druhý je o něco dál, naproti pomníku padlým a je 
89 cm vysoký, znázorněno je kopí. K oběma se vztahuje jedna pověst, která 
vypráví, že v dávných dobách tady měli živnosti dva chasníci. Bylo parné léto. 
Urostlý ševcovský mistr, hrbící se nad nekonečnou hromadou sešlapaných škrpálů, 
vstal od verpánku, utřel si z čela pot a zvolal do protějších dveří na krejčího, jenž 
byl drobné postavy na tenkých nohách. „Jářku mistře jehlo, vyschlo mi v krku“. 
Oba zavřeli své dílničky a namířili si to k rychtě. Jelikož byli v šenku sami, tak 
jim šenkýř načepoval pivo do džbánku a šel po své práci. Několikátý džbánek 
jim pomalu začal rozvazovat jazyk. Podnapilý švec začal: „Není nad nás ševce, 
to je moje řemeslo, lidi obuje a pohodlně se jim po světě chodí“. Krejčík nechtěl 
zůstat pozadu a pronesl: „Málo platné ty nejlepší boty, kdybych já lidi neoblékl“. 
Hádka nakonec přerostla ve rvačku. Když zvon v poledne svolával k polednímu 
odpočinku, vracel se šenkýř do výčepu, kde bylo podezřelé ticho. Strnul hrůzou, 
když uviděl pod dubovým stolem dvě v krvi ležící mrtvá těla. Protože vesnický 
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lid nemá rád vrahy ani sebevrahy, nebylo jim dopřáno aby jejich těla spočinula 
v posvěcené půdě na hřbitově, tak byli pro výstrahu pohřbeni na návsi nedaleko 
sebe. Dále projíždíme obcí Miřejov, kde v zatáčce míjíme Chládkův pomníček ze 
40. let a zastavujeme v Lanžově u pozdně románského kostela sv. Bartoloměje 
z počátku 13. století. Kostel byl v 16. století přestavěn a roku 1910 upraven. 
Před kostelem, u pomníku sv. Jana Nepomuckého z roku 1763, necháváme 
kola a jdeme se podívat na smírčí kříže, které jsou zazděny ve zdech kostela. 
Torzo jednoho 31 x 29 cm nese zbytek letopočtu 161… a torzo druhého, 
jetelového 42 x 38 cm s odlomeným ramenem nese nápis: SSTIEPAN PERNTA 
THO CZASU SLADK…. CZANSKEHO SE:

Po koupi něčeho k snědku ve zdejším obchůdku projíždíme obcí Velehrádek. 
Název této obce je spjat s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, kteří na své pouti do 
Čech zabloudili ve zdejších lesích. Tou dobou lesem projížděl vladyka z nedaleké 
tvrze. Vyvedl zbloudilé poutníky z lesa a přizval je na svou tvrz aby je pohostil. 
Když Cyril viděl rytířovo sídlo oslovil Metoděje „Bratře Metode co na té stavbě 
vidíš zajímavého? Nu vše je jako u nás na Velehradě, jen je vše o dost menší“. 
Rytíře slova zaujala. „Říkáš na Velehradě“, zeptal se. „Ano“, odvětil svatý muž. 
„A za tvou pohostinnost se od nynějška bude tvá tvrz nazývat Velehrádkem“.

My však zdoláváme serpentiny nad touto obcí, na jejichž vrcholu zastavujeme 
u třešňového sadu. Naše zastávka tak trochu připomínala nálet kobylek. Po 
řádném nasycení zastavujeme za nedalekou obcí Doubravice, kde u silnice do 
Zábřezí, 100 m před hřbitovem, stojí masivní kamenný kříž 95 cm vysoký. 
Symboly do něj vysekané potvrzují pověst o rvačce řeznického a krejčovského 
tovaryše, která skončila vzájemnou smrtí. Asi o kilometr dál, na okraji lesa 
u odbočky do Řečice, stojí u příkopu další masivní kříž 119 cm vysoký, jehož 
ramena připomínají celkem pravidelná kola. Malebnou skupinu památek tvoří 
seskupení tří smírčích kamenů společně s božími mukami na návsi pod starou 
lípou, v Zábřezí. Pokračujeme do lesa nad obcí Řečice, kde nás pod památnou 
lípou zlákala vůně, jež se nesla z pekařského vozu. Poté se dostáváme na vrchol 
mírného stoupání, kde v již jmenovaném lese nalézáme plochou kamennou 
desku s vysokým reliéfem řeckého kříže o rozměrech 57 x 64 cm. Pepa vše po 
máchovsku zakresluje a zapisuje do svého cestovního denníku. Lesem přijíždíme 
na silnici, která vede do Dvora Králové. My však jedeme opačným směrem do 
Horního Dehtova. Tady vyhledáme 71 cm vysoký smírčí kříž s letopočtem 
A 1781, kde se toho roku zabila Anna Jáklová pádem z vozu. Nedaleko se 
napojujeme na tzv. Perenskou cestu (žlutá zn.). Na zalesněném vrchu nad 
Třebihoští jsou po lese různě roztroušeny celkem tři smírčí kříže. První z nich, 
u kterého zastavujeme, je právě u Perenské cesty. Je 116 cm vysoký a na jeho 
břevnu je patrný šikmo položený vryp hrotu kopí. Váže se k němu následující 
pověst: Říká se, že nedaleko Verdeka (u Dvora Králové) žil se svou rodinou hajný 
Jan řečený Podhajský. Měl syna Matěje, který se učil řezníkem u královédvorského 
mistra Vobořila. Po vyučení se vydal na vandr aby nabyl zkušeností. Po návratu 
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ze světa si namluvil děvče z Třebihoště, oženil se a založil si vlastní řeznickou 
živnost. Po dvou letech se jim narodil syn Bořek. Dostávalo se mu až přehnané 
péče. Druhý syn se narodil až po deseti letech, po otci Matěj. Bořek dorostl 
a vyučil se také řezníkem. Byl to ale pravý opak poctivého otce. Vysedával po 
hospodách, popíjel a hrál karty. O peníze neměl nikdy nouzi, šidil zákazníky 
i otce, otec si tak větší smlouvy uzavíral raději sám. Jednoho slunného jarního 
dne před velikonocemi se oba vydali do Třebihoště nakoupit dobytek aby zásobili 
živnost na jaro a léto. Úspěšný obchod byl stvrzen v hospodě. Když Matěj 
s Bořkem opouštěli hospodu měli už řádně pod čepicí. Domů šli zkratkou, veselili 
se, smáli a ve stoupání cesty na ně padla únava. Sedli si na klády a po chvíli začal 
Bořek otci vyčítat, že sedlákům platí za dobytek až příliš mnoho, že nerozumí 
obchodu a že by nakoupil levněji. Otec chtěl syna za drzá slova potrestat. Bořek 
však vytáhl nůž a vrhl se na otce. Došlo k zápasu jehož výsledkem nebylo ani 
vítěze ani poraženého. Nakonec se řezníkem vyučil i mladší syn Matěj a ten 
převzal rodinný podnik. Asi o 300 m dále v lese, na hraně lesního údolí, stojí 
vedle hraničního kamene z 18. století 87 cm vysoký kamenný kříž na němž je 
znatelně znázorněna sekera a smrková větvička. Toto místo má název „Špůrův 
les“. Pověst o něm vypráví: Počátkem 19. století byl majitelem rozsáhlého 
poličanského panství rytíř František Paula Cecingar. Byl to dobrý hospodář. 
Poličanský zámek i park zvelebil, založil vinohrad, v Lanžově chudobinec 
a v Doubravici školu. Jedním z důležitých rozhodnutí bylo zřídit v Zábřezí 
špýchar, kam měli sedláci odvádět desetinu své úrody jako zásobu pro případ 
neúrody. Na stavbě museli sedláci pracovat zdarma. Každá vesnice panství měla 
svůj určený úkol. Třebihošťští a Dehtovští měli za úkol dodat dříví na stavbu. Mělo 
se začít hned zjara. Okolo sv. Josefa povolily mrazy, ale zbytky sněhu se ještě 
povalovaly po lesích. Sedláci se vypravili do lesa pod Pernami. Každý měl 
v kapse placatici jalovcové kořaličky pro zahřátí. Práce jim šla od ruky, káceli 
jeden smrk za druhým. Jeden smrk však zůstal opřený o druhý a nemohli ho 
sundat dolů. Nějaký Houfek se šel i přes varování přátel podívat pod nakloněný 
strom, větve zapraskaly a strom začal klesat. Houfek uskočil, ale po sněhu 
uklouzl a strom ho přirazil k zemi. Jedno žebro mu propíchlo srdce. Veškerá 
pomoc byla marná. Na památku tragické události postavili Třebihošťští svému 
sousedovi ve Špůrově lese tento křížek. Zhruba o necelý kilometr dál ve směru 
na Zvičinu, asi 300 m pod cestou, se rozprostírá Šormova louka, na jejímž okraji 
u lesa, pod posedem, je třetí kříž. Je z pískovce a má tvar trojlístku na jehož 
přední straně stojí nápis: „1720 WILIM MIKSS SPAD Z HRVSKI“. Pověst 
vypráví, že před 3. staletími žili v Horní Brusnici manželé Mikšovi. Ti měli syna 
Viléma a dceru Marii. Sotva Vilém dospěl chystal se oženit. Jeho nastávající se 
stala Olga, která před krátkou dobou osiřela. Hned po svatbě se mladí 
novomanželé přestěhovali do chalupy s kouskem pole, loukou a zahradou, 
kterou Olga zdědila po svých rodičích. Oba byli šikovní a pracovití a tak si 
postupně zvelebili zanedbané hospodářství. Byli spolu šťastní. Vilém byl velmi 
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šikovný tkadlec a tak se mu práce jen hrnula. Jak čas běžel měli v chalupě 
celkem 8 dětí, tak se měli co ohánět. Vilém seděl každý den dlouho do noci 
u tkalcovského stavu aby rodinu uživil. Každých čtrnáct dní jezdil odvádět hotové 
plátno. V létě trakařem, v zimě na saních. Jednou když se vracel domů s trochu 
hubenější výplatou, honily se mu hlavou myšlenky na ženu a na děti, které čekají 
co jim tatínek přiveze. Když se blížil k Třemešné a na Pernách vyjížděl z lesa, 
uviděl v louce stát hrušeň obsypanou dozrávajícími plody. Postavil trakař vedle 
cesty, vylezl na strom a trhal hrušky za košili. Když už měl košili plnou uviděl na 
tenké větvičce velkou žlutou hrušku. „Přece ji tady nenechám“ zamumlal si 
a natáhl se po hrušce. Větev pod ním praskla, Mikeš spadl na zem a narazil 
hlavou na kámen. Našli ho až druhý den a odvezli ho domů, kde ho uložili do 
postele. Nakrátko se ještě probral z bezvědomí a smutně pohlédl na svou rodinu 
stojící kolem lože. Zdálo se, že chce něco říct ale z úst se mu vyhrnula krev 
a hlava klesla. Dvanáct sousedů odneslo Vilémovo tělo na hřbitov u Brusnického 
kostela k věčnému odpočinku. Po obřadech se sousedé rozhodli, že postaví na 
místě neštěstí pískovcový kříž. Křížek umístili nedaleko hrušně na Valešově poli. 
Později byl povalen a stará hrušeň pokácena. Až po letech dal hospodář Valeš 
kříž znovu postavit. Toť vše ke křížům na úbočí Zvičiny. My mírným stoupáním 
luční a polní cestou míříme na nejvyšší vrchol Podkrkonoší, na Zvičinu 
(671 m.n.m.). Po namáhavém zdolání kopce sedáme na lavičky u Raisovy chaty, 
rozbalujeme svačinu a kocháme se dalekými pohledy po kraji. Raisova chata byla 
postavena roku 1904 a v roce 1925 k ní byla přistavěna otočná rozhledna. Dnes 
bohužel nefunguje. Původně na jejím místě stálo hospodářské stavení a později 
hostinec. Ten byl roku 1898 zakoupen Národní jednotou severočeskou a v roce 
1900 KČT. Na Zvičině byly v letech 1868 a 1869 pořádány tábory lidu. Barokní 
kostel sv. Václava z roku 1706 stojí na místě dřevěného kostelíka mistra Jana 
Husa. Nyní příjemnou projížďkou z kopce jedeme do 6 km vzdálené Pecky. 
Cestou však ještě odbočujeme do Bukoviny u Pecky abychom si prohlédli 65 cm 
vysoký kříž z hrubého pískovce, jenž stojí na okraji lesa asi 30 m od silnice. 
Vpředu je do něj zahlouben reliéf maltézského kříže. Cestou zpět na křižovatku 
čistíme od trávy ještě jeden, 80 cm vysoký plochý kámen ve tvaru nepravidelného 
šestiúhelníku z jemnozrnného pískovce. Stojí asi kilometr před Peckou a nese 
reliéf latinského kříže. Nyní hurá na hrad, je ale zavřený, protože je pondělí. Tvrz 
na Pecce je připomínána již roku 1100, na jejím místě byl počátkem 14. století 
vybudován hrad některým příslušníkem rodu Vartenberků. Roku 1322 se uvádí 
jako statek Budivojův a roku 1407 byl v držení pánů ze Železnice. Po majiteli 
Jindřichovi Škopkovi z Otradovic (od r. 1543), který hrad zčásti přestavěl, přešel 
roku 1603 do rukou Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Ten sídlo rozšířil 
o pozdně gotickou palácovou část. Kryštof Harant náležel mezi výkvět české 
šlechty. V mládí nabyl znamenitého vzdělání a mravů, neboť byl pážetem 
arcivévody Ferdinanda Tyrolského. Za vlády Rudolfa II se vyznamenal v Uhrách 
v bojích s Turky. Těžce se ho dotkla smrt manželky z rodu Černínů z Chudenic. 
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Aby zažehnal smutek vypravil se svým švagrem Heřmanem Černínem do Svaté 
země. Shlédli Benátky, kde sedli na loď a z přístavu Jaffa je cesta dovedla do 
Jeruzaléma. Cestou do Egypta se zastavili na hoře Sinai. Když se ocitli uprostřed 
arabské pouště, přihnala se tlupa Arabů a hrozili jim smrtí, kdyby snad kladli 
odpor. Obrali je o všechno. Kryštof Harant však nepozorovaně stihl upustit na 
zem a zahrnout pískem váček se zlatými dukáty. Pokračovali tím rychleji a po 
mnohých nesnázích se dostali konečně do vlasti. Kryštof Harant dosáhl mnohých 
vyznamenání, oženil se s dědičkou poloviny hradu Pecka a žil v přízni císaře 
Rudolfa II v Praze. Štěstí a neštěstí v jeho životě se střídalo a znovu ovdověl. 
Oženil se po třetí a získal i druhou polovinu hradu, na kterém se později usadil 
a oddával se svým zálibám. Ovšem až do doby než mu do života zasáhl odboj 
českých stavů. Císař Ferdinand, jemuž Harant střílel do oken, zuřil zlobou 
a sliboval , že mu tento skutek oplatí smrtí. Když ho onoho sychravého zimního 
dne 21. února 1621 přišli Valdštejnovi vojáci zajmout aby ho odvezli do Prahy, 
v tu chvíli kdy vstupovali na most pod hradem, zvedl se vítr a serval panu 
Harantovi klobouk z hlavy a odnesl ho. Jeho paní se zlým tušením za ním 
smutným hlasem zvolala: „Och kéž by to nebylo znamením,že brzy svou hlavu 
ztratíš“. Osud se naplňoval. Pan Harant byl uvězněn a odsouzen ke ztrátě hrdla. 
Léta páně 21. června 1621, když po třetí zasvištěl katův meč na Staroměstském 
náměstí v Praze,vsáklo černé sukno krev pana Haranta. Slavný cestovatel tak 
vypustil svou bohatýrskou a ušlechtilou duši. Paní Harantová se pak provdala za 
někdejšího přítele svého manžela, Heřmana Černína z Chudenic, jenž jako 
horlivý katolík a hejtman Starého Města pražského přihlížel popravám z tribuny. 
Po Kryštofu Harantovi však zbylo i několik dětí. Nejvíce na něm lpěla nejmladší 
dcerka,která mu vždy vklouzla do pracovny a vrhla se mu do náruče s nějakou 
malou prosbou. Pan Harant nikdy neodolal a vždy se dcerušce věnoval. Osiřelá 
dcerka stávala zamyšlená u okna a nepřestávala vzpomínat na radostné chvíle 
prožité s milým otcem. Jednou v noci, když jen měsíc nahlížel do dívčiny jizby, 
procitla a v místě kde je okno zahlédla světlou postavu. Zprvu se zalekla ale 
vzápětí div radostí nezavýskla, neboť záhadný návštěvník byl její otec! Usmál se 
a otevřel proti ní svou náruč. Dívčina radostně vyskočila z lůžka a vrhla se k otci. 
Jenže přízrak se rozplynul a tělo dívčiny se zřítilo z okna do vražedné hloubky 
pod hradem. Myslím,že k vyprávění o hradu Pecka a jeho majitelích by to stačilo, 
proto se vzdalujeme směrem Miletínským, ovšem my volíme cestu přes vesničku 
Kal a údolím říčky Bystříce. Zastavujeme pod zalesněným vrchem Homolka, 
jehož název vznikl podle tvaru kopce. Ti unavenější hlídají kola a v pěti jdeme 
ohromným stoupákem, abychom stanuli na oblíbeném místě K. V. Raise 
s krásným rozhledem, kde je na kamenném sloupu zavřená kniha na jejímž 
hřbetě je vysekán nápis K. V Rais. Po shlédnutí tohoto pomníku odjíždíme přes 
Tetín do Červené Třemešné. Tady u boční cesty, u zarostlé oplocenky, stavíme 
u 92 cm vysokého smírčího kříže bez jednoho ramene.Na hlavě jsou vyryty 
krejčovské nůžky a pod nimi sekera jež symbolizují vražednou hádku krejčího 
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s tesařem. K Červené Třemešné se váže baladická báseň „Poklad“ od 
K. J. Erbena i když některé prameny uvádějí spíše obec Velehrádek. Jiná 
Erbenova báseň „Dceřina kletba“ (snad podle skutečnosti) sem pravděpodobně 
patří. Jistá Alžběta Samková z Červené Třemešné čekala dítě se svým milým, 
hned po porodu ho usmrtila, jelikož nebyli oddáni. Tehdy něco takového jako 
svobodná matka vůbec nepřicházelo v úvahu. Byla odsouzena k trestu smrti 
oběšením a její srdce bylo probodnuto dřevěným kůlem.Otec dítěte byl v okolí 
vlivným občanem. Dostal za trest 6 neděl káznice. Odtud se vydáváme přes 
Jahodnou do Miletína, kde si kupujeme místní pochoutku „Miletínské Erbenovy 
modlitbičky“. Proslulé cukrářství bylo založeno roku 1820 avšak tento dům 
koupil roku 1834 za 1000 zlatých první perníkář Erben, který zde začal 
provozovat své řemeslo. Zpočátku byly jeho hlavním artiklem perníkové figurky 
mačkané do dřevěných forem, později po roce 1850 k nim přibyly i klasické 
perníčky s jakými se setkáváme dodnes.Miletín prozatím opustíme. Vrátíme se 
k němu v jednom z dalších výletů. Sjíždíme do nedaleké Rohoznice. Ta měla do 
roku 1970 také smírčí kříž. Stál u domu čp.18, který je dnes odstraněn. Měřil 
110cm a označoval místo vraždy dívky milencem. Kříž byl při úpravě potoka 
zahrnut zeminou. Ještě jeden kamenný kříž navštívíme. V Bílých Poličanech za 
zámeckým parkem, na okraji louky „Na kozačce“.Označuje místo, kde se za 
napoleonských válek zabil kozák pádem z koně. Měří 95 cm. Po dalším 
náročném ale krásném dni se už mnozí z nás vidí ve vodách rybníka nebo 
u orosené sklenice. Domů to máme asi 5 km, kolem starého špýcharu odjíždíme 
do Vřešťova, abychom v klidu zhodnotili poznatky a zážitky.

Úterý 4. 7. – čtvrtý výlet
Jaroměř, Heřmanice nad Labem, Kuks,
Braunův betlém

Ráno jsme kromě potěšujícího svitu slunce a čisté oblohy obdařeni přírůstkem 
ve formě dvou mladých, nadšených cyklistů z turistického oddílu v Tanvaldu. Tak 
tedy s doposud nejvyšším počtem zúčastněných, 10 členů, vyjíždíme opět ve 
stejnou ranní dobu. Tentokrát však východním směrem. Cyklostezkou vedoucí 
lesem a zdoláním namáhavého stoupáku se ocitáme na rozcestí před obcí 
Chotěborky. Na obzoru před námi se v mírném oparu objevuje dominující silueta 
původně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie připomínaného roku 
1348, zbarokizován byl v 18. století. Na hřbitůvku obcházíme náhrobníky ze 
16. století. Je jich tu celkem 11 avšak náhrobek, k němuž se váže známá pověst 
s hrůzným koncem, nenacházíme. Pověst vypráví o nešťastné paní Vele 
z Velehrádku. Byla majitelkou panství Chotěborky, Hustířany a Velehrádek. Už 
při jejím narození stály u její kolébky sudičky, které ji přisoudily jméno Vela 
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v němž je ukryta její povaha-velkomyslnost, velkorysost, veselá mysl a věrnost 
svému manželovi. Po smrti rodičů moudře vládla ve svém panství. Nedaleko stál 
hrad Hustířanský, na kterém žil mladý rytíř Borek. Po čase se do sebe zamilovali. 
Když přípravy na svatbu byly v plném proudu přišla zlá zpráva, že daleko za 
hranicemi obou panství vypukla válka s Turkem, do které musel mladý rytíř 
narukovat. Hrad Chotěborky, který chtěl Borek své nastávající věnovat zůstal 
nedokončený. Před odjezdem do války dal Borek Vele prsten z Hustířanského 
pokladu a požádal ji: „Nos tento prsten do té doby než se vrátím. On mi pak 
podá svědectví o tvé věrnosti“. Léta plynula ale po Borkovi ani vidu ani slechu. 
V té době lidi v kraji zužoval mor. Vela navštěvovala a ošetřovala postižené 
v jejich bolesti. Snad ji její sudičky chránily před nemocí. Při jedné ze svých cest 
uslyšela nářek a volání o pomoc. Uviděla malé děvčátko, jež pronásledovala 
ohyzdná stařena, která chtěla dítě zneužít ke svým čárům. Vela s odvahou chce 
děvčeti pomoct, ale babizna vytáhla ze záňadří zmiji a hodila ji po Vele. Vela 
vytáhla meč a zmiji přesekla, jenže babizna vytáhla další a další. Nakonec se Vela 
rozmáchla a uťala stařeně ruku v zápěstí. Babizna ve zlosti pronesla kletbu: 
„Jakou zbraní jsi mi ublížila, takovou ti oplatí tvůj nejmilejší“ a zmizela. Vela si šla 
k potoku omýt ruce od krve, nevšimla si však, že ve vodě ztratila Borkův prsten. 
Zanedlouho se zjizvený a jižním sluncem osmahlý Borek vrátil. Hned spěchal do 
náruče své milované Vely. Znovu plánovali svatbu a společný život na hradě 
Chotěborky. Nejdříve však musí ukázat prsten. Vela se zděsila když zjistila, že je 
prsten pryč a neví kde je mu konec. Borek vzplál hrozným hněvem, vytáhl dýku 
a vrazil ji Vele do srdce. Když ho zlost přešla litoval svého činu. V tom se objevily 
Veliny sudičky a zvolaly: „Takhle odměňuješ dobrotu a věrnost? Prsten budeš 
zítra mít. Tvé ruce jsou poskvrněny nevinnou krví a ani po smrti ti země 
nedopřeje odpočinku dokud svůj čin neodpykáš. Dáme Vele život ale přísahej, že 
se Vely navždy vzdáš“! Sudičky vymyly Vele ránu a do úst jí vlily několik kapek 
živé vody. Vela se brzy uzdravila, už nikdy však nebyla veselá a bezstarostná. 
Když byly její dny sečteny byla pochována v kostele u hradu, který pro ni před 
mnoha lety nechal Borek postavit. Nešťastný Borek chodil každý den nad její 
hrob truchlit. Když zemřel i on, byl pochován vedle Vely. Ke zděšení a hrůze 
všeho lidu stál nebožtík druhý den vedle Velina hrobu. Pohřbili ho znovu ale ráno 
stál opět vedle hrobu. Stalo se tak několikrát až nezbývalo, než si na to zvyknout. 
Až za sto let se nebojácná služka vsadila v hospodě o 200 dukátů, že kostlivce 
přinese na zádech. Učinila tak,ale zkoprněla když se jí kostlivec nechtěl pustit. 
Odnesla ho zpět, ale ani tam se jí nepustil. Nešťastně zvolala: „Marie matko Boží 
pomoz mi prosím“! Zvedl se vítr a objevily se před ní dvě postavy. Poradily ji, ať 
vyprosí u Vely odpuštění pro toho nešťastníka. Učinila tak a kostlivec se rozpadl 
v prach. Od té doby spočívá vedle Vely. Od vyprávění o Chotěborkách nás naši 
mladí souputníci vedou zkratkou po luční cestě na silnici po níž se blížíme 
k Hustířanům. Zde zastavujeme u 81 cm vysokého kamenného latinského kříže. 
Kříž byl původně u čp.41, kde v minulosti stála tvrz Bavora z Hustířan (možná to 
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byl Borek). Později byl přemístěn na stávající místo ke křižovatce. Dále nás cesta 
přivádí do lázeňského městečka Velichovky. U kostela Proměnění Páně z roku 
1616 se nachází 120 cm vysoká kruhová stéla s reliéfem tlapatého kříže. Na toto 
místo, vedle barokního sousoší, byla přenesena od místní školy kolem roku 
1975. Posléze navštěvujeme areál zdejších lázní s parkem. Léčivé účinky zdejší 
křídové slatinné zeminy objevil již před rokem 1890 MUDr. Kutík ve svém 
sanatoriu v Hořičkách. Společně se svým přítelem hrabětem Harrachem pak 
přesvědčili majitelky zdejšího panství Bertu baronku Bess-Chrostin a její sestru 
Gabrielu baronku Spens-Boden a založili akciovou společnost. V roce 1897 byla 
zahájena výstavba lázní. První sezóna proběhla již roku 1898. Pomníček stojící 
na trávníku před lázeňským domem připomíná událost z 8. 5. 1945, kdy do 
Velichovek dorazil konvoj americké armády vedený podplukovníkem Robertem 
H. Prattem, aby předal německou kapitulaci zdejšímu nacistickému vedení v čele 
s maršálem Schörnerem. Z Velichovek odjíždíme do Jaroměře, kde navštěvujeme 
Železniční muzeum s nejstarší provozuschopnou lokomotivou (z roku 1879) 
v České republice. Dále pak vystoupáme do městského parku v Josefově, nad 
soutokem Labe a Metuje, kde je postaven 122 cm vysoký smírčí kříž na jehož 
přední straně je obrys kopí a pod ním sekera. Z parku je to už jen skok ke známé 
Josefovské pevnosti. Vybudována byla v letech 1780-87 na ploše 289 ha, 
v místě bývalé vsi Ples. Původně se tak jmenovala i pevnost. Josefovem je 
nazývána od roku 1793. V průběhu sta let neprokázala pevnost vojenský 
význam, byla proto roku 1888 zrušena. Pozitivní roli však sehrála 
v prusko-rakouské válce v roce 1866 jako lazaret, kde se dostalo prvního 
ošetření zhruba 4000 raněným a nemocným vojákům. Ti, kteří se už nevrátili 
domů odpočívají na nedalekém vojenském hřbitově. Po zrušení pevnosti byly 
zbořeny brány, v roce 1891 Jaroměřská a Korunní a v roce 1904 Hradecká 
a Novoměstská. V pevnosti byli vězněni jak vojáci tak politici a po bitvě u Lipska 
francouzští zajatci. Za I. světové války zde byl zřízen zajatecký tábor v němž byli 
Rusové, Ukrajinci, Srbové a Italové. Od roku 1968 do roku 1991 byla pevnost 
obsazena sovětskou armádou. Dnes pevnost slouží jako turistická atrakce 
s dochovanými podzemními chodbami o celkové délce 45 km. Po shlédnutí 
tohoto vrcholného díla pevnostního stavitelství 18. století, cestou mezi bývalými 
kasárenskými budovami nakrátko navštěvujeme náměstí, kde před bývalým 
posádkovým kostelem Nanebevzetí Panny Marie z let 1805-10 stojí v parčíku 
70 cm vysoký smírčí kříž. Na odvrácené straně je do kříže vysekán reliéf sekery. 
Další námi vyhledávaná památka tohoto typu se nalézá asi 200 m před 
Heřmanicemi ve směru na Kuks. Deset metrů od frekventované silnice v hustém 
porostu trnek a bůhvíčeho ještě, stojí metr vysoký smírčí kříž v jehož středu je 
vyryto N 39. Místo se nazývá „Na padolinách“. Heřmanice nad Labem jsou 
rodištěm našeho vévody Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Narodil se 
14. 9. 1583 Vilémovi z Valdštejna a Markétě rozené Smiřické ze Smiřic, na 
rodové tvrzi poprvé zmiňované roku 1356 (zbytky tvrze byly nalezeny roku 1835 
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na místě domu čp. 16). Rozvětvený bohatý a mocný rod Valdštejnů, z nichž 
nejchudší byl Vilém, získal roku 1519 jako dědictví po strýci Janovi Heřmanice 
a dalších šest okolních vesnic. Náhrobní kameny zazděné do vnější zdi kostela sv. 
Máří Magdaleny patří zemřelým dětem Viléma a Markéty, jimiž byli Jan Jiří, 
Magdalena a Adam. Albrecht přišel na svět až po smrti svých sourozenců. 
Později přišly na svět ještě dvě sestry. První, Kateřina Anna, která se roku 1604 
provdala za hlavu moravské stavovské opozice a předáka Jednoty bratrské Karla 
Staršího ze Žerotína, o rok později roku 1605 však zemřela. Pochována byla 
v Rosicích u Brna. Druhá sestra Marie Bohunka, o niž se po smrti rodičů starali 
teta Jitka z Valdštejna a strýc Hanibal z Valdštejna, zemřela neprovdána roku 
1610. Albrecht nechal rodičům zhotovit náhrobní kameny, jež jsou umístěny 
uvnitř kostela. Nesou nápisy psané gotickým písmem. Vše v češtině, což svědčí 
o české mluvě před Bílou Horou. Markéta Smiřická zemřela 22. července 1593. 
Na jejím náhrobku stojí psáno: „Léta páně 1593 ve čtvrtek den sv. Máří 
Magdaleny umřela urozená paní, paní Markyta ze Smiřic, manželka urozeného 
pána Viléma staršího z Valdštejna a na Heřmanicích a tuto až do radostného 
vzkříšení tělo její odpočívá“. Tehdy pravděpodobně dal nemocný Vilém do 
opatrovnictví mladého Albrechta strýci Karlu na Poličanech, 12. října 1594 
učinil poručníkem téměř 12ti letého Albrechta bratrance své zemřelé manželky 
Markéty, Jindřicha Slavatu z Košumberka, a za čtyři měsíce 24. února 1595 
umírá. Na jeho náhrobku stojí psáno: „Léta Páně 1595 v pátek den památky sv. 
Matěje umřel urozený pán, pan Vilém starší z Valdštejna a na Heřmanicích a tuto 
do radostného vzkříšení tělo jeho odpočívá“. Původně byly náhrobky zasazeny ve 
sklípku 85 cm pod podlahou kněžiště, pokryty dvoukřídlými dubovými dveřmi. 
Kolem roku 1900 byly vyňaty a zasazeny do zdí po obou stranách hlavního 
oltáře. Ostatky byly převezeny do Mnichova Hradiště. Připomněli jsme si tedy 
vévodovo rodiště a o pár kilometrů dál nás čeká doslova kamenosochařský 
skvost, nazývaný též českým Versailles. Je jím komplex přírodního muzea 
barokního umění a hospitalu v Kuksu, budovaného Františkem Antonínem 
hrabětem Šporkem (nar. 9. 3. 1662 v Lysé nad Labem, zemřel 30. 3. 1738 
v Lysé, pochován v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu). V původním rozsahu 
obsahoval kromě dochovaného špitálu, zámek, lázně a další objekty. Založení 
podnítil objev minerálních pramenů, lékařsky prozkoumaných roku 1694. 
Výstavba probíhala v letech 1694-1724. Osu areálu tvořila řeka Labe, která 
oddělovala symetricky osově komponované celky, duchovního života na jižním 
břehu a světského na severním břehu. Světská část je dochována jen v torzu, 
protože zámek byl roku 1901 zbořen. Dnešní památkové rezervaci dominuje 
centrální špitální kostel Nejsvětější Trojice od G. B. Alliprandiho z let 1707-10. 
Na terase před kostelem stojí 8 soch Blahoslavenství, sochy andělů Blažené 
a žalostné smrti a Náboženství z let 1712-18, které jsou vrcholnými díly slavného 
sochařského mistra Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny. Před přilehlým 
špitálem Milosrdných bratří z let 1708-16 je galerie plastik, 12 alegorií Ctností 
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a 12 alegorií Neřestí od téhož tvůrce z let 1715-18 (vůbec nejhodnotnější 
umělcovo dílo). V zahradě špitálu je řada dalších plastik a v budově špitálu, jehož 
severní křídlo bylo roku 1770 přestavěno, je zrekonstruovaná lékárna z roku 
1711. Na protějším břehu Labe je pozoruhodné kaskádové schodiště z roku 
1699, jež směřovalo po 52 stupních z lázeňského areálu k mostu přes 
Labe.Horní konce schodiště zdobí vpravo i vlevo kamenní obři-synové Poseidona 
Triton a Polyfém, vytvoření rukou českého sochaře Kohla-Severy. Obři drží 
jednou rukou převrácenou nádobu, jakoby vylévající vodu z blízkého léčivého 
pramene na kaskády. Lesnatým krajem, za zpěvu drobného ptactva, lemujeme 
pravý břeh Labe a za vsí Žírec se po namáhavém stoupáku ocitáme v místech, 
kde se nachází proslulý Braunův betlém. Tento mimořádný poutní a meditativní 
areál vybudovaný na severním svahu Libotovského hřbetu Františkem Antonínem 
hrabětem Šporkem vznikl v letech 1723 až 1732. K prohlídce se nabízejí 
dochované sochy poustevníka Jana Garina, sv. Jana Křtitele s beránkem, 
poustevníka Onufria, sv. Máří Magdaleny, na skále pak reliéfy Vidění sv. Huberta, 
Narození Páně a příjezd sv. Tří králů, plastiky Krista se Samaritánkou a těl psů 
na Jákobově studni. Sochy byly původně polychromovány a celek doplňovaly 
další dřevěné plastiky. Zejména plastiky obou poustevníků patří mezi vrcholná 
díla Matyáše Bernarda Brauna. Kromě něho zde pracoval i jeho bratr Dominik 
a synovec Antonín. Matyáš Bernard Braun von Praun se narodil 24. února 1684 
v Sautensu, nevelké osadě ve středním Tyrolsku, v sousedství cisterciáckého 
kláštera ve Stamsu u Innsbrucku. Za šlechtický titul vděčí jednomu ze svých 
předků, který se vyznamenal neobyčejnou statečností během tureckých válek ve 
službách Ferdinanda I. Přesto Braun svůj titul téměř nepoužíval. Šlechtilo ho jeho 
sochařské umění, jeho sochy a reliéfy. Po srazu u parkoviště se zde naše cesty 
dělí na dvě skupiny. Náš máchovský přítel Pepa s dvěma chlapci se odebírá do 
odlehlých lesů u Malého Libotova a Zálesí, aby objevil dva smírčí kříže. Ten 
v Zálesí, 88 cm vysoký , stojí v lesní strži lesa Zabilec. Původně však stál u dnes 
již zrušené cesty z nedalekých skal Čertových hradů, odkud se dovážel materiál 
na stavbu Josefovské pevnosti. Údajně se tady převrátil naložený vůz na vozku, 
který šel vedle vozu. Druhá skupina si cestu zkracuje přes Hřibojedy, Dubenec 
a Vilantice. Na místě nynějších Vilantic, když byl kolem ještě pustý, se usadily tři 
rodiny, Vitochovi, Vilbochovi a Vilešovi. Ti si tam postavili tři vily. Ty však 
později vyhořely a jejich obyvatelé se odstěhovali. Po příchodu dalších obyvatelů, 
kteří na jejich místech počali stavět domky, vznikla nová osada. Odtud i název na 
památku tří vil a jejich tří stavitelů s počáteční slabikou – Vi. Co jsme si ráno 
pracně vyšlapali, teď máme možnost pohodlně sjet dolů a po parném dni plném 
zážitků a slaní od potu je nejlepší dát si chladivou lázeň ve Vřešťovském rybníku. 
Voda je doslova jako kafe, špinavá a teplá, jenže lepší než žádná. S bilancí nad 
prožitým dnem, jak jinak než u pulitru s pořádnou čepicí, pozorujeme 
pomerančové slunce zapadající za nejvyššími vrcholky tmavých smrků 
Šibeničního kopce.
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Středa 5. 7. – pátý výlet
Rosnice-Žižkův stůl, Hrádek u Nechanic, Sadová

Pátý výlet věnujeme opět bojištím z roku 1866, tentokrát však těm jižnějším 
a samozřejmě dalším, které cestou potkáme. Účastní se ho sedm lidí, ostatní se 
věnují odpočinku. Projíždíme nám již známými obcemi kolem Chlumu a Rozběřic 
až do Všestar. Tady vyhledáme a posléze obdivujeme pravěkou vesnici s ukázkami 
staveb a tehdejšího života. Asi o dva kilometry dál, za vsí Rosnice, staneme na 
vyhlídkovém místě u pomníku s názvem Žižkův stůl. Tenkrát tady pomník ještě 
nestál, byl tady veliký plochý kámen, u nějž se proslulý husitský vojevůdce při 
svém tažení krajem Léta Páně 1423 zastavil, aby u něj poobědval. Jeho boží 
bojovníci se potom na stejném vrchu, odkud byla i dobrá vyhlídka, utábořili, 
zatímco jak pověst vypravuje, přicházely Žižku pozdravit rosnické ženy i s dětmi, 
které se kupodivu nebály osmahlého, zarostlého a jednookého muže a šly 
k němu jako k otci, strýčkovi nebo k dědečkovi (bůh ví jak to vlastně bylo). Den 
poté se pak nedaleko odtud odehrála u Hořic bitva husitů s vojskem některých 
českých pánů. Rosničtí prý potom na památku vojevůdcova stolování nasázeli 
kolem balvanu smrčí, které brzy vyrostlo a lidé z blízka i z daleka sem přicházeli 
jako k poutnímu místu. Po staletích do Čech vtrhlo německé vojsko a aby ten 
památník vymizel každému z mysli, rozmetali ho střelným prachem a úlomky 
kamene svalili z kopce do údolí. Na stejném místě byl Léta Páně 1886 postaven 
péčí nechanického Sokola čtyřhranný sloup na vrchu s kalichem, kde čteme 
tento nápis: „Na tomto místě tábořil Jan Žižka z Trocnova roku 1423“. Po ujetí 
asi 2–3 kilometrů stojí na okraji Probluze v malém parčíku pomník s bustou 
sasského korunního prince Alberta, zhotovený dle návrhu V. Weinzettela, a na 
vyvýšeném místě nad ním vysoký obelisk na památku bojů sasského sboru. Polní 
cestou lemovanou třešněmi (opět nálet kobylek) se dostáváme k zámku, který je 
postaven K. Fischerem v letech 1839-54 ve slohu anglické gotiky. První písemná 
zpráva o Hrádku se objevuje roku 1377, kdy je připomínán jako opevněná tvrz 
Bořka z Hrádku. Roku 1412 byl Hrádek připojen k sousedním Nechanicím. Ani 
toto spojené panství nemělo velký význam a často střídalo majitele. Posledním 
vlastníkem se roku 1829 stal hraběcí rod Harrachů. Iniciátorem stavby zámku byl 
František Arnošt hrabě z Harrachu (1799-1884). Tento velice schopný šlechtic 
vstupuje po ukončení gymnázia do státních služeb. Ve svých 25 letech (1824) 
se spolu s Janem Adolfem II. knížetem ze Schwarzenberka účastní korunovace 
krále Karla X. v Paříži. Po skončení korunovačních slavností odjeli oba do 
Británie, kde strávili delší dobu. Návštěva Británie byla pro oba velkým životním 
zážitkem a jak se později ukázalo ovlivnila rozhodujícím způsobem tvář nového 
harrachovského sídla. I když držitelem staré tvrze je uváděn Bořek z Hrádku, 
pověst vypráví o rytíři Holubovi, o tom jak přišel k šachovnici na erbu. Prý 
pocházel ze Slovenska a byl nejen silákem a válečníkem ale oplýval také bystrým 
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rozumem. Při svých cestách mnoha zeměmi se dostal až do Afriky k jistému 
mouřenínskému králi, který měl dceru, vynikající hráčku v šachy. Ještě nikdy 
neprohrála a tak prohlásila: „Kdo se semnou utká ve hře a vyhraje, ten může 
šachovnici rozbít o mou hlavu. V opačném případě to ale učiním sama. Bystrý 
rytíř se dal s princeznou do hry. Namísto toho aby prohrál a nechal si udělat bouli 
na hlavě, vyhrál na celé čáře a dal princezně mat. Rytíř se ovšem nespokojil s tím 
aby rozbil princezně šachovnici o její líbeznou hlavinku, nýbrž dostal princeznu 
od krále za manželku. S mnoha cennými dary si ji odvezl do Čech. Na paměť oné 
šachové hry nesl od té doby rytířův rodový erb šachovnici s klenotem, na němž 
je panna v bílé suknici. Po prohlídce tohoto překrásného a bohatě vybaveného 
sídla odjíždíme po okraji golfového hřiště. Mnoho malých bílých míčků, které 
září v zeleném trávníku, připomínají spíše pole se žampiony. Jeden míček se 
zakutálel až na cestu, kterou jsme zrovna projížděli. Když nás spatřil jeho majitel 
s křikem se rozběhl a div se nerozbrečel v pomyšlení, že o míček přijde. Ještě než 
by ho napadlo střílet mizíme v lese a ocitáme se za obcí Lubno, kde je u hřbitova 
zajímavý pomník. Slouží hned ke třem účelům, připomíná padlé z I. světové 
války, potom z II. světové války a ještě oslavuje 10 let vzniku republiky. Asi 
po šesti kilometrech zastavujeme u barokního kostela sv. Jana Křtitele z roku 
1742 v Dohaličkách. Stojí na místě původního, gotického, z roku 1396. V roce 
1888 se kostel zřítil a v letech 1894-96 byl na stejném místě postaven nový 
pseudogotický kostel podle plánů L. Lábnera. Ve hřbitovní zdi je zazděno 
7 žeber-konzolí z původního gotického kostela asi ze 14. století. Kolem kostela 
je několik pomníků z roku 1866. Vyhladovělí se blížíme k hostinci „U kanonýra 
Jabůrka“, jenž získal název podle písničky z doby po bitvě roku 1866. Naproti je 
malý vojenský hřbitov s pomníky. V Sadové byl veden jeden z prvních útoků přes 
řeku Bystřici na les Holá. Po celou dobu bitvy se též užívá název Bitva u Sadové. 
Dnešní výlet zakončujeme zastávkou na návsi v Třebechovicích, kde u zvoničky 
stojí skupinka čtyř smírčích křížů, svezených sem z různých míst v okolí. Vedle 
v ohrádce stojí barokní kříž. Přes Cerekvici odjíždíme do kempu, jelikož dnešním 
odpolednem nás opouštějí po dvou dnech naši mladí kamarádi a také se loučíme 
s polovinou zdravého jádra našich spolucestovatelů. Nazítří zůstáváme už jen ve 
čtyřech.

Čtvrtek 6. 7. – šestý výlet
Miletín, Úhlejov, Zátluky

Šestý v řadě a zároveň poslední společný výlet této série bude spíše 
vyprovozením našich dvou přátel na cestě k domovu, máchovsky založeného 
Pepy a větrem i životem ošlehaného dobrodruha Rudy. Nicméně cestu si 
zpestřujeme prohlídkami památek v Miletíně, kterým jsme už několikrát 
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projížděli a také jeho bohatého okolí. Miletín vznikl v podhradí vodního hradu 
připomínaného roku 1124. Tehdy na něm kníže Vladislav I. vítal bamberského 
biskupa Otu. Roku 1241 Miletín získal darem řád německých rytířů, s nimiž 
byli přizváni i němečtí osazenci. Na náměstí jimi bylo obsazeno 6 domů na jižní 
straně. Po husitském revolučním hnutí byl Miletín vysídlen, zůstalo pouhých 
43 usedlých obyvatel. Roku 1560 byla ves povýšena na město a později Miletín 
spadl v držení Albrechta z Valdštejna, který přizval české poddané. Mezi nimi 
i Adam Erbän (1656-1712) gruntovník.Přišel z Čisté v Krkonoších a usadil se 
v nedalekém Úhlejově. Byl to vlastně prapradědeček pozdějšího významného 
spisovatele. Karel Jaromír Erben se narodil 7. 11. 1811 v Miletíně jako syn 
obuvnického mistra Jana Erbana a jeho ženy Anny rozené Žábové. Protože 
sedm dětí z devíti Anny Erbanové zemřelo většinou brzy po narození, dožili se 
dospělého věku jen Karel a jeho o pět let mladší sestra Josefa. Po dokončení 
studia práv vstoupil šestadvacetiletý Erben roku 1837 ke kriminálnímu soudu 
v Praze, kde šest let působil bezplatně jako přísedící. Roku 1842 se oženil 
s Barborou Mečířovou a roku 1843 vystupuje ze státní služby. Roku 1844 a 1846 
přicházejí na svět dcery Blažena a Ladislava. V letech 1849-50 působil Erben 
jako člen terminologické komise, která připravovala překlad říšského zákoníku 
do všech jazyků, všech národů Rakouska. Roku 1850 se mu narodila třetí dcera 
Bohuslava. V témže roce se stal Erben sekretářem Národního muzea s platem 
400 zlatých ročně. 29. 7. 1851 se stal prvním archivářem města Prahy s platem 
1000 zlatých ročně. Těžkou ránu znamenalo pro Erbena úmrtí jeho manželky 
20. 8. 1857. O rok později se jako sedmačtyřicetiletý, na naléhání příbuzných, 
rozhodl znovu oženit. Svatbu slavil uprostřed února 1859 se čtyřiadvacetiletou 
Žofií Mastnou, dcerou kupce z Lomnice nad Popelkou. Ve druhém manželství 
měl tři děti, Jaromíra, Vladimíra a Marii, ovšem ani jedno z nich se nedožilo více 
než dvou let. V 60ti letech trápily Erbena stále více souchotiny, které měl od 
dětství. Vzhledem k slabé tělesné konstituci a pracovnímu vypětí (práce v archívu, 
činnost překladatelská, ediční, sběratelská a umělecká) se Erbenův zdravotní 
stav stále zhoršoval. Zemřel 21. 11. 1870 v Praze. Rodný domek stojí v ulici 
Barbory Lynkové. Roku 1846 byl Miletín postižen rozsáhlým požárem, při němž 
vyhořelo celkem 112 domů včetně Erbenova. Jako zázrakem zůstala netknuta 
jeho osobní světnička. Později byl domek znovu opraven a v jeho štítě byla roku 
1899 odhalena pamětní deska a to na svatodušní svátek 22. května. Na slavnost 
se sešlo mnoho významných osobností mezi nimiž byl Jaroslav Vrchlický, Alois 
Jirásek a K. V. Rais, který pronesl slavnostní řeč. Roku 1901 byl Erbenovi na 
náměstí odhalen pomník s bustou od Jindřicha Říhy. Po stranách pomníku jsou 
plastické motivy z Kytice. U kostela Zvěstování Panny Marie stojí zvonice z roku 
1586 vedle níž v minulosti stávala škola, kterou Erben navštěvoval. Dnes na jejím 
místě, v malém parčíku, stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1701. Ještě 
malá zajímavost k ulici Barbory Lynkové. Lynkovi měli domek pár metrů za 
Erbenovými (dnes nestojí). Barbora byla dcerou pojezdného v Miletíně. Pracovně 
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je navštěvoval sládek a nájemce pivovaru v Sadové, František Smetana. Tehdy 
již dvojnásobný vdovec Barboru „písemně“ požádal o ruku. Odpověděla kladně. 
František Smetana za svůj život zplodil celkem 18 dětí, z nichž jedenáctý byl 
později náš významný hudební skladatel Bedřich Smetana. Na náměstí je též 
k vidění socha sv. Jiří, Meteorologický sloup a vysoký mariánský sloup z roku 
1735, jejž 1. ledna 1908 zřítila vichřice a znovu postaven byl téhož roku prací 
Jaroslava Hátleho a Františka Vejse z Hořic z příspěvků dobrodinců. Na rozcestí 
k Miletínským lázním pak míjíme pomník na okraji bývalého hřbitova, na jehož 
desce je text tohoto znění: „Památce všech na tomto starém hřbitově v Pánu 
odpočívajících věnovala A. Beckrová 1894“. Původní hřbitov byl v centru 
Miletína u kostela za školou. Z hygienických důvodů byl později vybudován 
právě v těchto místech za městem. Bylo to místo dost vlhké a při rozvodńování 
říčky Bystřice se hroby ocitaly pod vodou, proto musel být založen nový hřbitov 
na vyvýšenině na druhém konci města, který slouží dodnes. Nedaleko odtud 
u lesní cesty je torzo 77 cm vysokého kamenného kříže, od nějž je už jen skok 
k Miletínským lázním. Z vrcholu stoupání máme město Miletín jako na dlani. 
My však sjíždíme do zelení chladivého údolíčka, kde se nedaleko soutoku říček 
Trotinky a Bystrého potoka nachází barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 
1752. Jana Nepomuckého na oltáři prohlásil Erbenův současník, Josef Patera 
Třebihošťský, za nejvěrnější podobu Karla Hynka Máchy. Nedaleko se rozkládá 
obec Úhlejov, na jejímž jižním okraji v osadě Brodek nalézáme pomníček na 
jehož desce stojí: „Zde stával rodný domek čp.5 univerzitního profesora Václava 
Machka Dr.Sc., člena korespondenta ČSAV, nositele řádu práce“. Působil na 
filosofické fakultě univerzity J. E. Purkyně v Brně, * 8. 11. 1894 - + 26. 5. 
1965. Jako úplné zakončení nás čeká ještě jeden malý smírčí křížek 60 cm 
vysoký, který vyhledáme po pravé straně silnice z Podhájí do Želejova. Naše 
dva zbylé přátele jedeme vyprovodit do Lázní Bělohrad a ti pak pokračují přes 
Novou Paku směrem ke svým domovům. Jelikož jsme s manželkou zbyli sami 
dva a pokročilá hodina byla ještě v nedohlednu, rozhodujeme se pro cestu 
přes Horní Dehtov, pod nímž se v lese leskne hladina rybníka v Zátlukách. 
Nemůžeme ho přeci vynechat, vždyť je to sídlo samotného Erbenova vodníka. 
Před rybníkem nás překvapí pomníček Lesního rady Matěje Bruje (* 24. 12. 
1879 – + 9. 3. 1947), který se zasloužil o královédvorské lesy v nichž působil 30 
let. No a celá akce věnovaná poznání tohoto malebného kraje je u konce. Tak 
sedím v kempu, prohrabuji se v nastřádaných materiálech a bilancuji nad vším co 
jsme prožili, co jsme stihli a nestihli a co se povedlo či nepovedlo. Teď mám pocit 
jako kapitán potápějící se lodi, který ji opouští jako poslední.
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Závěr
Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným členům výpravy, že přijeli 

a obětovali svůj drahocenný čas a že zážitky po absolvování připravených výletů 
byly naplněny k jejich spokojenosti. Také děkuji za trpělivost s mojí maličkostí ve 
chvílích příjemných i těch kritičtějších. Vždyť ani žádná válka neprobíhá hladce.

Použitá literatura:
1)  Kamenné kříže Čech a Moravy-kolektiv autorů 2001
2)  Turistický průvodce Českého ráje a Podkrkonoší 1989
3)  Turistický průvodce Náchodsko a Hradecko 1989
4)  Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa 

- Martin Stejskal 1991
5)  Báje a pověsti z Čech a Moravy-Královéhradecko – Vladimír Hulpach 

2003
6)  Pověsti královédvorska – Lenka Antošová 2004
7)  Hrádek u Nechanic – Petr Nosek
8)  Krkonoše 6/2000 – Červené kříže 
9)  Krkonoše 1/2002 – Po stopách hořických židů – Oldřiška Taníčková
10)  Krkonoše 4/2002 – Modlitbičky z Miletína – Zdeňka Flousková
11)  Osobní archív průvodce kostela v Heřmanicích nad Labem
12)  Informační tabule rozmístěné v terénu – válka 1866
13)  Řada informačních a propagačních materiálů o Hořicích a Lázních 

Bělohrad
14)  Pověsti Českých hradů a zámků – Josef Pavel 2000
15)  Valdštejn – ani císař ani král – Josef Polišanský, Josef Kollmann 2001
16)  Hořice v podkrkonoší – Miroslav Holub 1990
17)  Bojiště z roku 1866 – královéhradecko – Radek Teichman
18)  Kdy, kde, proč a jak - se stalo v českých dějinách – kolektiv autorů pod 

vedením Petra Čorneje 2001
19)  Život a dílo K.V.Raise – Zdeněk Prchal, mgr. Martin Hladký, Hana 

Friedrichová 2006
20)  Informace v rodném domku K.J. Erbena.
21)  Kuks – barokní zázrak východních Čech – Dr. Karl-Heinz Otto, Dr. Stanislav 

Bohadlo 2005



PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor                     mimořádné vydání/2007 (18. ročník)30 mimořádné vydání/2007 (18. ročník)                  PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor 31

Miletín - pomník K. J. Erbena Zátluky - pomník lesního rady 
Matěje Bruje

Chlum u Hradce Králové
- pomník prusko-rakouské války

Chloumek - smírčí kříž
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