
TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, 
o. s.

ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108
Klášterní 54, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info

Z BOROVNICE NA PECKU, ZVIČINU 
A DO BÍLÉ TŘEMEŠNÉ

Pěší výlet s dopravou vlakem ČD dne 2.9.2017.

Hlaste se telefonicky, nebo emailem do večera 1.9.2017.

Odjezd: V 7:36 hod. z  nádraží ČD  v  Pardubicích (Rosice n./Lab. 7:44 hod.),  sraz

účastníků v 7:20 hod.

Mapa:    KČT 1 : 50 000  č. 23  Podkrkonoší.

Stravování: Z vlastních zdrojů, v restauraci Pecka, Zvičina, Bílá Třemešná (Mostek).

Výlet je zařazen do kalendáře TKSP akcí 2017 a oblasti KČT Pardubický kraj.
Členové KČT jsou na této akci pojištěni u pojišťovny VZP včetně organizované 
cesty, ostatní účastníci akce (nečlenové)  až na akci samotné. 

Naplánovaná trasa:

Borovnice zastávka  Ž – Pecka (4 km) Č – Zvičina (13 km) – Bílá Třemešná (17km). Trasa se dá 
zkrátit o 4 km z Pecky do Mostku (13 km), nebo prodloužit o 3 km ze Zvičiny  také do Mostku 
(20 km).
    
Odjezdy vlaků: 

Mostek:                      15:03 hod.          17:01 hod.         
Bílá Třemešná:          15:09 hod.          17:08 hod. 
Pardubice:                 16:26 hod.          18:26 hod.        

Zajímavosti na trase:

Borovnice – první písemná zmínka o obci je z r. 1382. Nachází se v okrese Trutnov a patří do
regionu Podzvičinsko. V obci pramení Borecký potok, který se vlévá do Labe. Pramen řeky
Javorky je nejvýše položený a bývá většinou suchý.
Pamětihodnosti: kostel sv. Víta, socha Panny Marie u kostela, bývalý větrný mlýn, Pruský kříž
jako upomínka na válku v r. 1866.

http://www.tksp.info/


Pecka – zmínka o osadě z r. 1322, v r. 1382 povýšena na městečko a v r. 1633 povýšeno na 
město se znakem. Za třicetileté války obec vydrancována a vypálena Švédy. V r. 1830 vyho-
řel hrad a teprve v r. 1940 začaly záchranné práce. V r. 1890 bylo město začleněno do jičín-
ského hejtmanství.
Pamětihodnosti: hrad Pecka, kostel sv. Bartoloměje (dřevěný) – barokně přestavěn  1748 až
1758, morový sloup z r. 1720, raně barokní kašna, pomník první světové války, pomník Kry-
štofa Haranta, dřevěné domy.

Zvičina – nejvyšší vrchol hory  (671m n. m.) je  součástí 17 km dlouhého  horského  hřebene, 
který je dominantou Podkrkonoší. Pod  vrcholem stejnojmenná  osada, nyní část obce Třebi-
hošť. Na vrcholu  kostelík  svatého Jana Nepomuckého z r. 1706 a pískovcový oltář z  r. 1740.
V sousedství stojí Raisova turistická chata s rozhlednou, majitelem chaty je KČT. Při cestě do
Bílé Třemešné je  Masarykova studánka se sochou  draka  střežícího  pramen z r. 1923.

Bílá Třemešná – tvoří dvě dříve samostatné obce, Nové Lesy a Bílá Třemešná. Nejstarší zmín-
ka z r. 1238, jméno obce pochází od střemchy. V letech 1626 – 28  na třemešenském  zámku
nalezl útočiště J. A. Komenský před odchodem do vyhnanství.
Pamětihodnosti:  památník a pomník J. A. Komenského,  kostel  sv.  Jakuba  s  farou, pomník
1. a 2. světové války. Na řece Labi přehrada Les Království (r. 1920).

Mostek – písemná zmínka z r. 1545, součást panství Hostinné – Nové Zámky. V r. 1858 posta-
vena železnice na trati Pardubice – Liberec, od 19. století textilní průmysl. V Mostku se naro-
dil  horolezec Rakoncaj, v  Borovničce žila  zpěvačka Naďa  Urbánková a do školy  chodila  do 
Mostku.

Hezké zážitky, pěkné počasí a pohodu nám všem přeje

                                                                                                     Jan Dvořák
                                                                            
                                                                           (M: 774 884 941, jancendvo@seznam.cz)  

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


