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Kunětická hora po červené značce
(na parkoviště pod Kunětickou horou)
9 km
(mapky s vyznačenou trasou jsou na konci popisu, celkem 4 obrázky)

Komenského náměstí s budovou staré reálky z roku 1863 (jedním z jejích
absolventů byl první český aviatik ing. Jan Kašpar), opustíme krátkou Klášterní
ulicí. Projdeme renesanční Pernštýnské náměstí se Zelenou bránou. Zelená
brána (měla svého času fasádu) byla postavena (ostatně jako celé středověké
Pardubice) z kamene těženého v lomu na Kunětické hoře; lom byl příčinou
pozdější likvidace části hradu. Z náměstí pokračujeme rovně do Pernštýnské
ulice a zabočíme vpravo do ulice Svaté Anežky České, čímž jsme se ocitli na
červené značce, která nás povede následných cca 9 km na parkoviště pod
Kunětickou horou. Za Bílým náměstím překročíme řeku Chrudimku. Po levé
straně máme Winternitzovy automatické mlýny (v současné době provoz
zrušen – zřejmě trvale), které navrhoval významný český architekt Josef Gočár
(rodák z nedalekého Semína u Přelouče). Na konci železného mostu
pohlédneme proti proudu vpravo a zahlédneme malou část Prokopova mostu
(nejdříve Prokopův most, pak most Rudé Armády a posléze opět Prokopův
most). Tento most navrhoval významný český architekt, akademik Stanislav
Bechyně. Inspirací mu měly být údajně mosty na Seině v Paříži. Za mostem
vpravo je za Červinkovou barvírnou v areálu bývalé pekárny Panis komín (je to
ten vyšší), kde každoročně čáp svým příletem ohlašuje jaro. Po odbočení vlevo
ulicí Na Ležánkách pokračujeme přes most, kdy poprvé překračujeme část
náhonu Halda. Po levé ruce necháváme soukromé vily; ulice končí rekreačním
parkem Na Špici (místo konání Olympijského parku Pardubice). Vlevo vidíme
zdymadlo s plavební komorou; tento objekt nahradil původní dvouproudovou
lávku, zbudovanou v roce 1947 bývalým pardubickým železničním plukem.
Spíše tušíme, než vidíme, po levé straně soutok Labe s Chrudimkou.
Jdeme proti proudu řeky Labe po levém břehu, na druhé straně lze vidět stále
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populární loděnici Arosa (jedná se o druhou loděnici tohoto jména z roku 2010)
a v dálce vidíme plně náš cíl – hrad Kunětická hora.
Na druhém břehu Labe je cyklostezka vedoucí na Kunětickou horu.
Rovněž si povšimneme chat, které stojí u slepého ramene Labe (zřejmě slepé
rameno vzniklo ještě za c. k. monarchie, při první velké regulaci. První Komitét
pro splavnění Labe do Jaroměře byl založen v roce 1899. Přicházíme do oblasti
chat a musíme dávat pozor na odbočku značky doleva (nepřekračovat mostek
přes Haldu). Dostáváme se do velmi zajímavého místa V Úzkém, vlevo je řeka
Labe, vpravo pernštýnský náhon Halda. Rozdíl hladin je 5 m, při čemž
v nejužším místě je stěna kanálu Halda široká cca 75 cm. Pod touto hrází byly na
Labi peřeje, zvané Hrčáky, které zanikly po vybudování jezu Pardubice (1972) a
zvýšení hladiny Labe o cca 3 m. Hráz Haldy je dlouhá cca 200 m; Halda byla
vybudována Pernštejny v 16. století, jejím úkolem bylo napájet sádky v Husově
ulici, což funguje dodnes.
U soutoku Labe s Loučnou překročíme Haldu – u malé vodní elektrárny s
jezem Halda začíná. Pokračujeme po levém břehu řeky Loučné do Počápel
(vlevo přes most). Hospoda U kapličky je v současné době zavřená. Zda bude
otevřená na jaře zatím není známo. Mohl by být otevřený nový kiosek
uprostřed osady – zmrzlina U Kamenů (pokusíme se o to, aby bylo otevřeno –
každá desátá zmrzlina zdarma!). Stále nás poutá pohled na hrad, který patří k
jedněm z nejrozsáhlejších hradních zřícenin v Čechách, a blížíme se k mostu,
kterým překročíme řeku Labe. Původně zde byl přívoz, který byl po druhé
světové válce nahrazen slavným ženijním mostem (systém BAILEY). Tato
původně britská konstrukce, která byla vyráběna posléze v USA, se k nám
dostala na základě činnosti instituce UNRRA (pomoc zničené Evropě, z valné
části financováno USA). Tento náš most byl však zřejmě vyroben v Británii, jak
se můžeme přesvědčit na prvním poli mostu – je zde na U profilu číslo 8 (plně
to neodpovídá, protože míry byly uváděny v palcích) vyválený nápis válcovny „
Frodingham England“.
Hospoda vpravo U přívozu je od 1.prosince 2016 zavřená. Zde se otáčí
rekreační a restaurační loď Arnošt z Pardubic. Kdyby byl realizován záměr
dopravy energetického uhlí do elektrárny Opatovice (kapitáni tlačných
remorkérů měli již v roce 1977 říční mapy s přístavem Opatovice), bylo by
možno jet dále. V obci Kunětice upozorňujeme na původně románský kostel sv.
Bartoloměje. V Kuněticích zabočíme doprava ke Kunětické hoře (polní cesta),
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na jejímž konci odbočíme vlevo mezi stavení a pod jihovýchodním rondelem
(vpravo nahoře nad námi) dojdeme na parkoviště pod hradem, které je cílem
našeho pochodu. Zde bude kontrola (v době od 10.30 do 15 hodin) a bude
možno získat příležitostné razítko. Vážným zájemcům bude k disposici album s
historickými pohlednicemi Kunětické hory.
Na tomto parkovišti se každoročně uskutečňuje dne 1. ledna od 10:30 do
11 hodin nejstarší novoroční turistická akce v republice (letos byl 69. ročník) a
sice Novoroční setkání cyklo- a ostatních turistů na Kunětické hoře (nad akcí,
které se pravidelně zúčastňuje 250-300 turistů má záštitu nejstarší pardubický
oddíl turistiky KČT Slovan Pardubice (založen 1951) - akci spolupořádá s ČMCC
(Českomoravský camping club). Zakladateli akce byli známí cykloturisté z okolí,
a sice pánové Daneš, Krátký, Kratochvíl a Mudruňka. KČT Slovan Pardubice
pořádá i letošní 11. zahájení jarní turistické sezony. K parkovišti přiléhá lom,
v němž byla těžba zastavena až v roce 1920 (lom, který zřejmě otevřeli již první
stavitelé hradu, byl jednou z příčin jeho devastace). V současné době se na
stálém podiu v prostoru lomu v červenci konají hudební festivaly (šnůra) České
hrady.cz. Při stoupání na Kunětickou horu vlevo vidíme komíny Opatovické
elektrárny. Ve svahu je umístěn vodojem, jehož architektura připomíná
pevnostní sruby prvorepublikového opevnění Orlických hor (jako význačný
betonář se rovněž na jejich návrzích podílel akademik Bechyně), jejichž hřeben
vidíme na severovýchodním obzoru.
U studny můžeme krátce odbočit na jihovýchodní rondel, což je místo
dalekého výhledu na jih a zároveň místo letních divadelních představení. Pak již
nezbývá než projít branou (opět s deskou znázorňující pernštejnskou erbovní
pověst) do následné brány (pamětníci vědí, že byla opatřena nápisem „ Buď
vítán, kdo s dobrým úmyslem přicházíš“). Hrad bude otevřen (od 10 do 16
hodin); v každém případě doporučujeme vystoupit na Čertovu věž s dalekým
výhledem. Severozápadním směrem před obcí Němčice vidíme pomník, kde
bylo dne 7. května 1945 zastřeleno jako rukojmí 7 místních občanů – druhý den
krátce po půlnoci v Remeši podepsali zástupci vrchního velení Wehrmachtu
bezpodmínečnou kapitulaci. Severovýchodně je vidět krajské město Hradec
Králové, jemuž v případě obléhání měla zvenku přijít na pomoc jezdecká
posádka z Pardubic (nikdy se tak nestalo). Protože si nemůžeme dát kdysi
vyhlášený řízek v hradní restauraci (otevření nové restaurace se však blíží),
odškrtneme si Kunětickou horu jako „hrad spatřený“ (K. H. Mácha – 4. nebo 5.
září 1833) a můžeme se občerstvit v restauraci pod parkovištěm (otevřeno od
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7:30 hodin, případně v přilehlé Staročeské stodole, měla by otevřít v 11 hodin).
K cestě zpět můžeme využít kyvadlovou dopravu ze zastávky u stodoly (časy
odjezdů budou k disposici na kontrole na parkovišti), nebo můžeme jít po
zelené značce (viz zvláštní popis – 6 km, v opačném směru). Pokud se nám zdá,
že jsme na Kunětické hoře již někdy byli, ač jsme na ní po prvé, nemýlíme se;
bydlel zde čaroděj Rumburak (hrál ho Jiří Lábus) z televizního seriálu Arabela.
Prakticky jsme šli téměř ve stopách švédského generála (v té době však
již měl hodnost polního maršála) Lennarta Torstensona, který v listopadu 1645
oblehl Pardubice; město, ač poničené se ubránilo, Švédové odtáhli, ale při cestě
vypálili Sezemice (Počáply spadají pod Sezemice) a rovněž vypálil Kunětickou
horu, kde pouhých 28 obránců relativně dlouho vzdorovalo velké přesile.
Je možné, že generál při těchto akcích velel z nosítek, protože trpěl dnou
a v prosinci 1645 se ze zdravotních důvodů musel vrchního velení vzdát.
Na závěr: generál Torstenson je pohřben ve Stockholmu v kostele
Riddarholm jako národní hrdina.

Upozornění:

Na startu bude k dispozici tištěný popis trasy
JEN ve velmi stručné formě !
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