
1. NAUČNÁ STEZKA KAMENNOU HŮROU A 
ČÁSTÍ LÁZNÍ BĚLOHRAD
Město Lázně Bělohrad prostřednictvím kulturního střediska při-
pravilo novou naučnou stezku Kamennou Hůrou a  částí Lázní 
Bělohrad. Naučná stezka začíná v zámeckém parku, kde je také 
možné získat v Památníku K. V. Raise letáček - průvodce stezkou. 
Cesta vede do Brtve, napříč Kamennou Hůrou, přes Kulatý vrch 
a  Paseka do  Dolního Javoří. Zpět vede kolem vyhlídky na  údolí 
Javoří a Uhlířů do Horní Nové Vsi, a pak se vrací podél Javorky 
do Lázní Bělohrad. Tabule popisují geologické a přírodní zajímavos-
ti a život lidí v okolí při využívání přírodního bohatství. Tři poslední 
tabule informují o  historii původně samostatných vsí podél říčky 
Javorky. Cesta je dlouhá 12,5 Km a je ji možné absolvovat pěšky, 
na kole i s kočárkem. Přejeme vám šťastnou cestu.
www.lazne-belohrad.cz

2. 7 HOLOVOUSKÝCH ŠIFER
Mezi městem Hořice a obcí Holovousy vyrostla nová naučná stezka, 
která kopíruje cyklostezku z Hrachovce do Chodovic. Stezka byla 
originálně pojmenována 7 holovouských šifer a netradiční je i  její 
pojetí. Na asfaltu cyklostezky naleznete totiž sedm bílých obrazců 
– šifer, které označují místa plnění úkolů. Pro úspěšné projití stezky 
potřebujete tužku a pracovní list, který si můžete stáhnout na www.
maphorice.cz. Stezka byla připravena Místní akční skupinou Pod-
chlumí v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Ho-
řice II a je určena dětem a žákům mateřských a základních škol. 
Naše osobní zkušenost ovšem říká, že stezka je příjemnou zába-
vou pro celou rodinu, spojuje nenáročný pohyb v přírodě a plnění 
zajímavých úkolů. 

www.maphorice.cz 

3. NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM 
HARTSKÉHO POTOKA
Nová naučná stezka láká nadšené turisty do přírody a jednoduchou 
formou ukazuje nejen dětem, co v lese a okolí žije, roste, a jak by 
se měli lidé v přírodě chovat. Lokalita Hartského potoka byla zvo-
lena pro pestrost dřevinné skladby, jednoduchou dostupnost pro 
návštěvníky a  také pro přítomnost vody, která je v  dnešní době 
velice důležitá.
Okruh naučné stezky, která začíná u  brány Městské nemocnice 
ve Dvoře Králové nad Labem, měří necelé 2 kilometry. Zajímavosti 
o lokalitě se dočtete na 25 informačních panelech. „Na stezce jsou 
umístěny tři naučné tabule, dvě interaktivní tabule, pět otočných 
a  čtrnáct odklopných prvků, doskočiště a  nechybí ani posezení 
u ohniště. Na některých panelech si budou moci návštěvníci vy-
zkoušet frotáž, tedy obtáhnout na papír měkkou tužkou strukturu, 
a odnést si pěkné obrázky. Cestou je možné používat také mobilní 
aplikaci Lesní svět a dozvědět se další zajímavosti z přírody kolem 
nás,“ popisuje Petr Kupský, co vše na návštěvníky čeká.
www.dvurkralove.cz

4. KOSTELNÍ CESTA
V obci Horní Brusnice byla nedávno obnovena lesní stezka. Ta pů-
vodně stejně jako dnes vedla mezi dvěma kostely - v Horní Brusnici 
a na Zvičině, proto také nese název Kostelní cesta.
Stezka vede po  červené turistické trase, je dlouhá celkem 5 km. 
Začíná u kostela sv. Mikuláše v Horní Brusnici, prochází okolo ob-
novené kapličky a končí u kostela sv. Jana Nepomuckého na vrchu 
Zvičina. Zde se můžete také občerstvit a za odměnu pokochat krás-
nými výhledy. Stezka je vyznačena směrovými ukazateli a informač-
ními tabulemi s informacemi o historii místa. Odpočinout si můžete 
na  turistickém odpočívadle na přírodním hřišti vybudovaném pod 
kulturním domem v obci. Za pozornost jistě stojí obnovená kaplička, 
jež byla zakreslena do mapy stabilního katastru již v roce 1841.
Procházku Kostelní cestou oceníte také, pokud se na  ni vydáte 
s  dětmi. Neminete zde totiž Lesní naučnou stezku s  dřevěnými 
interaktivními prvky. Díky speciálním pultům si můžete například 
vyzkoušet výtvarnou techniku nazvanou frotáž. Do batůžku s se-
bou proto nezapomeňte přibalit papír a tužku. Díky chytré mobilní 
aplikaci zase budete moci na stezce „nalovit“ zvířata a doma pak 
naslouchat jejich hlasům. 
www.hornibrusnice.cz

5. PO STOPÁCH VŘEŠŤOVSKÉ KRÁSY
Znáte městys Velký Vřešťov a jeho okolí? Nejlepší způsob jak po-
znat zajímavosti Velkého Vřešťova je vydat se po naučné stezce 
nazvané Po  stopách vřešťovské krásy. Celkem ujdete necelé tři 
kilometry pohodlnými cestami a pěšinami, prohlédnete si zajímavá 
místa i přírodu v bezprostředním okolí obce. Trasa je vhodná i pro 
malé děti či pro jízdu s kočárky. Výlet vám zabere zhruba hodinu 
a vrátíte se znovu do autokempu, odkud jste vyšli. Tam se může-
te občerstvit, vykoupat nebo jen tak odpočívat na břehu rybníka. 
K dispozici je mapka, která vám bude užitečným vodítkem. Dosta-
nete ji v prodejnách autokempu. Trasa stezky vás zavede na náves 
Velkého Vřešťova, ke zřícenině hradu, ke studánce v Háji svobody 
a k Malému mlýnu.
www.velkyvrestov.cz

6. LESNÍ STEZKY
Už jste navštívili některou z  Lesních stezek Podzvičinska? Jako 
houby po dešti vyrostly lesní stezky okolo Zvičiny (671 m. n. m.). 
Ty pomocí interaktivních panelů seznamují návštěvníky se životem 
v lese, různými druhy zvířat a rostlin i ekoproblémy. Spojte výstup 
na nejvyšší vrchol Podkrkonoší se zábavou i poučením! Zde je tip 
na zajímavou procházku!
Trasa začíná na vlakové zastávce v Bílé Třemešné a končí v násle-
dující stanici Mostek. Právě v Mostku se od května do září každé dvě 
hodiny křižují motoráčky ve směru Stará Paka-Jaroměř a zpět. Do-
prava vyřešena a teď hurá na cestu! Vydáte se po červené turistické 
značce, jež vás bude provázet po celou dobu. Přibližně po 2 kilome-
trech dorazíte do areálu Hotelu Pod Zvičinou, kde najdete lesní stezku 
č. 1. Můžete se zde také občerstvit nebo osvěžit v přírodním kou-
pališti. Celý areál je obklopen výběhy se zvířaty. 

Novinky z Podkrkonoší 
Květen 2020



Dále budete pokračovat kolem Masarykovy „dračí“ studánky pří-
mo na Zvičinu. Z nezalesněných částí vrcholu se nabízí překrásné 
výhledy na Krkonoše, Orlické hory i Český ráj. Doplnit síly můžete 
v Raisově chatě. Vedle ní stojí barokní kostel sv. Jana Nepomucké-
ho, od něhož se vydáte na nově obnovenou Kostelní cestu vedoucí 
ke kostelu sv. Mikuláše v Horní Brusnici. Cestou vás budou prová-
zet informační tabule, odpočívadla a také prvky lesní stezky č. 2. 
Jistě neminete ani zdařilou stavbu kapličky s posezením. A z Horní 
Brusnice to je už jen 3 kilometry cesty lesem až k mosteckému 
nádraží. 

www.podkrkonosi.eu            www.hotelpodzvicinou.cz

7. KOUPALIŠTĚ A KEMP PECKA
Prodloužený víkend nebo týden můžete strávit v kempu s koupališ-
těm, který se nachází v klidném prostředí nedaleko lesa v městysu 
Pecka. Areál je vhodný nejen pro rodinnou dovolenou, ale také pro 
různé sportovní kurzy, školní výlety a další akce. Velkou předností 
kempu je široké zázemí s venkovním koupalištěm.
Ubytují vás zde v  zateplených menších čtyřlůžkových chatkách 
i velkých chatách či apartmánových domech, které jsou plně vy-
baveny. Na louce je dost prostoru i pro vlastní stany a karavany.  
V kempu se nachází lezecká stěna, šest antukových hřišť vhod-
ných k volejbalu, nohejbalu i  tenisu, dále jsou zde dvě hřiště pro 
plážový volejbal a velké přírodní koupaliště. Rodiny s dětmi ocení 
také několik dětských hřišť s prolézačkami, pískovišti, skluzavkami 
a dalšími herními prvky. Největším lákadlem pro děti jsou však 2 
maxi trampolíny.
www.kemppecka.cz

8. AUTOKEMP MOSTEK
Autokemp se nachází v obci Mostek v krásném prostředí obklope-
ném lesy. Možností ubytování je v kempu hned několik. V areálu se 
nachází celkem 11 pětilůžkových chatek rozdělených na 2 obytné 
místnosti a chodbu. Najdete zde také vhodný prostor pro stanování 
a karavany.  
V  kempu lze aktivně trávit volný čas. Vybaven je nejen dětským 
hřištěm, ale také hřištěm pro plážový volejbal či stolním tenisem. 
V horkých dnech přijde vhod ochlazení v koupališti s přírodní vo-
dou.
I mimo areál kempu je nabídka sportovních aktivit velmi pestrá. 
V multifunkčním areálu najdete skatepark s in-line dráhou a dětské 
hřiště s lanovými prvky, v prostorách fotbalového hřiště zase mů-
žete vyzkoušet tzv. workout neboli venkovní posilovnu. Díky lesům, 
které obec Mostek obklopují, si na své přijdou i milovníci pěší tu-
ristiky či houbaři.

www.mostek.cz/autokemp

9. AUTOKEMP „NA VYHLÍDCE“ MILETÍN
Kemp se nachází na okraji města Miletín v klidném prostředí s krás-
ným výhledem na městečko, zámecký park a na horizontu na pás-
mo chlumů s nejvyšším vrcholem Podkrkonoší Zvičinou. Ubytovat 
se můžete ve 20 chatkách vybavených lednicí a varnou konvicí či 
v karavanech, pro které je zbudováno 13 samostatných boxů. Areál 
nabízí i travnatou plochu s celkovou kapacitou pro 50 stanů. 
V  kempu si můžete zahrát plážový volejbal a  pétanque, je zde 
i menší dětské hřiště. V sousedním sportovním areálu jsou tenisové 
kurty, hřiště na volejbal a občerstvení v restauraci. Dětem poslouží 
velké dětské hřiště s pískovištěm.

Na areál kempu navazuje velké koupaliště s pětidráhovým bazé-
nem, dětským brouzdalištěm a kioskem. Prostor kolem bazénu je 
travnatý a lze jej využít ke slunění. 
www.autokempmiletin.cz

10. AUTOKEMP VELKÝ VŘEŠŤOV
Máte rádi rybaření, kempování a koupaní v přírodních rybnících? 
Pak právě pro vás je jako stvořený areál autokempu Velký Vřešťov, 
který se nachází u stejnojmenného rybníka. Autokemp leží 15 km 
od  Dvora Králové nad Labem. Ubytování poskytují čtyř a  dvou-
lůžkové chatky a čtyřlůžkové buňky. Je tu dostatek prostoru pro 
vlastní stany a karavany, samozřejmostí je napojení na elektrickou 
přípojku. Před chatkami i buňkami je možnost venkovního poseze-
ní, kde si lze zapálit táborák.
Areál je čistý, udržovaný, je vybaven sociálním zařízením včetně 
sprch s teplou vodou, několika stánky s občerstvením a základními 
potravinami, pískovištěm pro děti, prolézačkami, plážovým volejba-
lem, pingpongovým stolem i možností zapůjčení šlapadla. Poloha 
kempu je vhodná pro vyznavače turistiky, cykloturistiky, přírody 
a rybaření. V obci se nachází obecní úřad, obchod se smíšeným 
zbožím, pošta a benzinová pumpa. 
www.velkyvrestov.cz

11. SPORTOVNÍ AREÁL LANŽOV
Areál sportovně-turistického zařízení, jehož součástí je vodní nádrž, 
kemp, občerstvení a několik sportovišť, se nachází v obci Lanžov. 
Poloha kempu nabízí mnoho možností pro turistiku. Přímo v areálu 
kempu je k dispozici beach volejbalové hřiště, antukový kurt, malé 
fotbalové hřiště, basketbalový koš a pingpongový stůl, děti využijí 
dvě pískoviště, houpačky a kolotoč.
Přírodní koupaliště je kamenné, napuštěné přírodní vodou, která 
prochází přírodní čističkou. Nádrže jsou dvě, velká (50 m dlouhá), 
rozdělená na polovinu s různou hloubkou a malá s hloubkou cca 
50cm, v jejíž blízkosti je pískoviště a kolotoč. Součástí velké nádrže 
je skokanský můstek.
Kemp je v provozu v letní sezóně od května do září. Ubytování je 
možné v 11 chatkách, kde jsou k  dispozici 4 lůžka, další osoby 
mohou přespat také na  půdě chatky, ve  stanech a  karavanech. 
Samozřejmostí je elektrická přípojka. Sociální zařízení je společné 
- umývárna, sprchy, wc, kuchyňka a společenská místnost. Ob-
čerstvení je v zastřešené dřevěné chatě nebo u venkovních stolů 
s lavičkami.
www.lanzov.cz

12. AUTOKEMP U VĚŽE V HOŘICÍCH
Autokemp se nachází nad městem Hořice na Hořickém chlumu, 
který je dlouhý 19 km a začíná u obce Konecchlumí a končí jihový-
chodně od Velkého Vřešťova. V bezprostřední blízkosti autokempu 
se tyčí Masarykova věž samostatnosti s vyhlídkou. Autokemp byl 
pojmenován právě po  této rozhledně. Autokemp nabízí ubytování 
ve vytápěných apartmánech, chatkách, ve vlastním stanu, karava-
nu či obytném autě. To vše v prostředí, které je plné zeleně, a vy tu 
můžete strávit příjemné a klidné chvíle jak v letním, tak i v zimním 
období. U  autokempu se nachází restaurace se salonkem, která 
pojme zhruba 80 osob. Již při vstupu do  areálu kempu na  vás 
dýchne atmosféra historie motocyklových závodů.
Naskýtá se tu možnost aktivního sportu, turistiky, poznávání okolí 
a to i za špatného počasí. Nedaleko se nachází celá řada pamá-
tek - hřbitovní hořický portál, barokní kostel, historická radnice 



a střední průmyslová kamenická škola. Navštívit můžete i sportovní 
zařízení s plaveckým bazénem a wellness centrem, přírodní kou-
paliště v nedaleké obci Dachovy. Využít lze také síť cyklistických 
stezek v okolí Hořic. 
www.kempuveze.cz 

13. TYRŠOVO KOUPALIŠTĚ 
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Historie Tyršova koupaliště sahá do  třicátých letech 19. století, 
a ačkoliv od doby svého vzniku prošlo řadou rekonstrukcí, může-
te zde zažít neopakovatelnou atmosféru prvorepublikové plovárny. 
Koupaliště se nachází v malebném prostředí vzrostlé zeleně, na-
jdete zde dva velké bazény, malý bazén pro děti a řadu sportovních 
aktivit – dětské hřiště, hřiště na volejbal a plážový volejbal. Stín 
vám poskytnou vzrostlé stromy i posezení v  restauraci s širokou 
nabídkou jídla a pití. Ve velkém parku vedle plovárny je travnatá 
plocha se stromy, ideální místo pro odpolední piknik.
www.dvurkralove.cz

14. KOUPALIŠTĚ DACHOVA HOŘICE
Přejedete-li Hořický chlum, ocitnete se v osadě Dachovy, oblíbe-
ném rekreačním letovisku, kde láká k návštěvě romantické přírodní 
koupaliště s pozoruhodnou dřevěnou architekturou z 20. let minu-
lého století. Areál vznikl podle návrhu arch. Karla Bachury a pro 
veřejnost byl otevřen v  r. 1925. Nedaleko koupaliště se nachází 
lesní pramen Kalíšek, místo tajných setkávání nekatolíků v období 
Temna. Příjemnou vycházku nabízí Malátova stezka, spojující Da-
chovy s Hořicemi. Hudební skladatel Jan Malát zde často pobýval 
na letním bytě a krásné přírodní scenérie se stávaly inspirací jeho 
děl.
Koupaliště nabízí ubytování, stolní tenis, pétanque, volejbalové 
hřiště, plážový volejbal a  fotbal. Pro odpočinek je zde k dispozi-
ce písečná i  travnatá pláž. Stravování je zajištěno formou kios-
ku na koupališti nebo v restauraci v obci Dachovy. Na koupaliště 
lze dojít pěšky z náměstí v Hořicích po červené turistické značce 
k Masarykově věži samostatnosti a dále po  zelené do obce Da-
chovy nebo od Domova pro seniory v Hořicích po žluté turistické 
značce (cyklostezce) kolem Sochařského parku, Lomu U Sv. Josefa 
a  Lesního pramene Kalíšek a  neposlední řadě autem z  náměstí 
po  hlavní silnici na  Dvůr Králové nad Labem do  obce Dachovy. 
Parkovat lze zdarma přímo v blízkosti koupaliště.
www.horice.org

15. AUTOKEMP MILOVICE U HOŘIC
V obci Milovice u Hořic se nalézá rekreačně sportovní areál. Svo-
jí rozlohou, polohou v malé, klidné a bezpečné obci, dostupností, 
charakterem a vybavením je vhodný nejen pro klasickou rodinnou 
dovolenou, ale i pro pořádání soukromých či klubových akcí, re-
laxačních pobytů, školních výletů, sportovních soustředění a škol 
v přírodě. 
Ubytování je možné v chatkách, mobilních domech, vlastních sta-
nech a karavanech. Posezení a občerstvení zajišťuje stánek přímo 
v  areálu kempu či přilehlá restaurace Club.  Aktivní odpočinek, 
sportovní vyžití a relaxaci nabízí koupaliště s upravovanou vodou, 
skluzavkou, dětským koutkem (brouzdaliště, skluzavka, houpačky, 
kolotoč a pískoviště) a velkou šachovnicí. Jeho součástí jsou i hři-
ště (minigolf, tenis, volejbal, plážový volejbal, fotbal) dále automa-
tická kuželna a venkovní relaxační kout. Pro děti je zajištěn pestrý 
animační program. 

Kemp má pět sociálních zařízení (WC, sprchy) a samostatné hygie-
nické zařízení pro vozíčkáře. Kemp je dále vybaven dvěma venkov-
ními krby se třemi společnými plně zařízenými kuchyňkami a prá-
delnou s automatickými pračkami a sušičkou.
www.miloviceuhoric.cz

16. CESTA KAMENE
Zvičina
Na  trase Cestou kamene, ať už se po  ní vydáte pěšky, na  kole 
či autem, jistě nepřehlédnete Zvičinu! Nejvyšší vrchol Podkrkonoší 
tyčící se do výšky 671 m. n. m. Potěší vás nejen krásné výhledy 
do okolí, kamenné památky, ale také možnost sportovního vyžití!
Po  náročnějším zdolání samotného vrcholu kopce zde naleznete 
barokní kostelík sv. Jana Nepomuckého. Kostelík byl původně dře-
věný a připomínán již roku 1560. V okolí Zvičiny se nalézá mnoho 
dalších drobných kamenných památek. Ve stejnojmenné osadě se 
tyčí pískovcový kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné. Další pískov-
cový kříž stojí v Zadní Zvičině při komunikaci směrem na Třebihošť. 
Pro turisty je velmi zajímavá také Masarykova studánka nacházející 
se půl kilometru pod vrcholem Zvičiny, u červené turistické trasy 
z Bílé Třemešné. Pramen symbolicky hlídá pískovcový drak, zho-
tovený roku 1923 studenty hořické sochařské a kamenické školy.
Na Zvičině není nouze ani o krásné výhledy do kraje. Ty se nabí-
zejí na pěti zastaveních pomyslné naučné stezky zvané „Zvičinské 
vyhlídky“. Za příznivého počasí je možné zahlédnout Sněžku i Ješ-
těd, hrad Pecku či vrcholky Českého Ráje. Pohled z výšky je také 
možný z otočné rozhledny Raisovy chaty, kde se můžete i vydatně 
občerstvit. 
A že je vrchol Zvičiny vyhledáván nejen vášnivými turisty, ale také 
sportovci? O tom není pochyb! Do oblak se zde vydávají paraglidis-
té a svůj cíl zde mívají cyklo i běžecké závody. Není tedy divu, že je 
Zvičina jedním z nejvyhledávanějších míst v Podkrkonoší.
www.cestakamene.eu 

17. MINIGOLF V LÁZNÍCH BĚLOHRAD
Lázně Bělohrad nabízí oblíbenou aktivitu nejen lázeňským hostům, 
ale i místním obyvatelům a turistům. Jen několik kroků od Slatin-
ných lázní na okraji lesoparku se nachází minigolfové hřiště s 18 
jamkami. U golfového hřiště si můžete zakoupit drobné občerstvení 
a zapůjčit vybavení pro další volnočasové aktivity.
Více na: https://belohrad.cz/volny-cas/sport/minigolf.
www.belohrad.cz

Jedná se o výběr z nejzajímavějších lokalit, v případě zájmu 
o zveřejnění té vaší, pište, prosím, na info@podkrkonosi.eu.
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