
  

pořádá v nedě l i  5.srpna 2012 cykloturistickou akci 

BAROKNÍ PERLY NA LABI 
Akci připravil a vede: Vacek Bohuslav s kvalifikací vedoucí PT. 

Osobním vlakem v 8.04 do Jaroměře (8.59), sraz v hale hlavního nádraží ČD v 7.45 hod. 
 

Úvod:  
Město Jaroměř leží na soutoku tří řek - Labe, Úpy a Metuje a pyšní se tituly „město zahrad a 
parků“ a „královské věnné město“. Na počátku 11. století zde založil Přemyslovský kníže Jaromír 
hradiště a dal mu jméno Jaroměř. Za vlády Přemysla Otakara II. se stala Jaroměř  královským 
městem, od roku 1307 patřila mezi věnná města českých královen.  

Popis trasy: 
  Jaroměř – Heřmanice – Slotov – Kuks – Kašov – Zaloňov – Jaroměř – Smiřice – Hradec Králové 
– Nový HK – Vysoká nad L. - Býšť – Sezemice  – Pardubice.Trasu plánovanou pro cyklisty 
každého věku lze krátit. 
(Údaje o trase: Délka max. 80 km, náročnost 4 z 5, vyšší převýšení, pro všechny typy kol, zpevněný a 
dobře sjízdný povrch i za mokra, během celé akce nutno dodržovat „Kodex cyklisty“.) 

Zajímavosti na trase: 
Jaroměř - královské věnné město  : 
Pozornost se soustřeďuje zejména na historické náměstí s podloubím, gotickým chrámem sv. 
Mikuláše, městkou branou se zvonicí a Mariánským sloupem od M.B. Brauna.Město zdobí 
překrásný park a řada veřejných budov a staveb z 18. a 19. stol.Jedná se především o Wenkeův 
dům postavený postavený dle návrhu J. Gočára.     
Kuks – barokní perla na Labi: 
V okolí bývalého Šporkova hospitálu jsou soustředěny významné barokní plastiky  M. B. Brauna a 
jeho sochařské dílny. Díla vznikala na objednávku dobového mecenáše hraběte Fr. Šporka. 
V postraních řadách před severním průčelím hospitálu jsou alegorické sochy „Ctností a Neřestí“.   
Bastionová pevnost Josefov: 
Byla postavena v letech 1780 – 85 podle projektu ing. D. de Querlonde na rozloze 289 ha. 
Empírové vojenské a civilní budovy jsou obklopeny mohutným systémem hradeb a obranných 
příkopů na způsob bastionovaného osmiúhelníku.  Součástí byly i rozsáhlé podzemní chodby 
v délce 60 km, které jsou největší turistickou atrakcí města. 
Smiřice: 
Barokní kostel na půdoryse elipsy, stavba z 1696-99 je připisována G. Santinimu. Obraz Klanění 
sv. Tří Králů od Petra Brandla z r. 1772.  
  
Plánované zastávky: Jaroměř, Kuks, Křížová cesta 21.století – „Příběh utrpení a nadějí člověka“ 
,pevnost Josefov, Smiřice a čtyři soutoky. 

Výlet je zařazen do kalendáře akcí 2012 oblasti KČT Pardubický kraj. 
Všichni účastníci (i nečlenové) jsou úrazově pojištěni díky příslušnosti TKSP k ČSTV. 

 
Aktivně a příjemně strávený letní den  přeje všem vyznavačům cyklistiky  
 

        Bohouš Vacek – tel. 728 084 999 
             email: bvacekb@seznam.cz 
 

Děkujeme sponzorům, za jejichž finanční podpory se akce TKSP uskutečňují: 

 

 

 

  
Magistrát města Pardubice 

 


