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Kunětická hora po zelené značce
(na parkoviště pod Kunětickou horou)
6 km
(mapky s vyznačenou trasou jsou na konci popisu, celkem 3 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 branou. Zelená
brána (měla svého času fasádu) je postavena (ostatně jako celé středověké
Pardubice) z kamene těženého v lomu na Kunětické hoře; lom byl příčinou
likvidace části hradu. Z náměstí pokračujeme rovně do Pernštýnské ulice, na
jejímž konci vpravo před první zámeckou branou si všimneme tradiční
pardubické hospody U čápa. Za minulého režimu na něm byla deska, která
připomínala, že zde v době první republiky řečnil Klement Gottwald. Za první
branou projdeme trojúhelníkový Příhrádek, kde se nachází Galerie města
Pardubic. Po průchodu druhou zámeckou branou vpravo vidíme tenisová hřiště
LTC Pardubice a vlevo panorama „pardubického Norimberku“. Na kurtech LTC
(Lawn / trávník / tenis club) se každoročně od roku 1924 odehrává v polovině
srpna Pardubická juniorka, oficiálně mistrovství České republiky staršího
dorostu v tenise. Na trávníku se již dávno nehraje (ve Wimbledonu ano). Kdo v
československém a později českém tenise něco znamenal (J. Drobný, J. Kodeš,
M. Navrátilová, I. Lendl, M. Mečíř, J. Novotná, H. Mandlíková, P. Kvitová a
další), byl obvykle vítězem tohoto turnaje. Za tenisovou halou vidíme siluetu
Winternitzových automatických mlýnů (v současné době je již provoz zrušen –
zřejmě natrvalo), které navrhoval významný český architekt (narodil se
v nedalekém Semíně u Přelouče) Josef Gočár.
Před vámi se nachází zámek. Byly činěny snahy zapsat zámek na seznam
UNESCO, protože se jedná o unikátní objekt. Před zámeckou branou (s deskou
znázorňující erbovní pernštejnskou pověst - předek rodu vede zubra) začíná
zelená značka a na parkoviště pod Kunětickou horou to máme asi 6 km.
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Pohlédneme-li na blízkou zeď zámeckého opevnění, uvidíme nenápadné šedivé
dveře, které skrývají pověstmi opředený relikt studené války, protiatomový
kryt, určený pro funkcionáře minulého režimu. Poté obejdeme zámecké
opevnění a na konci vlevo nahlédneme do nedávno rekonstruovaných
Tyršových sadů (za německé okupace se nazývaly Sady Reinharda Heydricha).
Na blízké loučce stával jeden z posledních objektů Výstavy tělesné
výchovy a sportu R. Č. S. z roku 1931 – populární tančírna Rotunda. Zamíříme
na zdymadlo na Labi, v jeho středu v průhledu mezi stromy severovýchodním
směrem zahlédneme náš cíl – hrad Kunětická hora. Podíváme-li se po proudu,
spatříme u levého břehu (nebude-li zrovna na plavbě) rekreační a restaurační
loď Arnošt Z Pardubic. Loď pluje po proudu do Srnojed, proti proudu do
Kunětic. Za lodí je most Pavla Wonky, v době otevření (1960) byl se svými 25 m
nejširším mostem v republice. Na konci jezu přecházíme plavební komoru,
využívanou shora uvedenou lodí (komora má rozměr 85 x 12 m). Místo vypadá
díky aleji stromů velmi idylicky, nechce se ani věřit, že po navazující dlážděné
komunikaci probíhal hlavní provoz z Pardubic ve směru na Bohdaneč a Hradec
Králové. To bylo ovšem v době, kdy na místě zdymadla stál dvouproudový most
s trolejbusovou dopravou. Předchůdce tohoto mostu spálila ustupující rakouská
armáda po prohrané bitvě u Hradce Králové (1866). Pohledem vpravo na
soutok Labe a Chrudimky se rozloučíme s místem bývalého brodu přes Labe a
pokračujeme okolo autokempu Cihelna a koupaliště (vlevo lanové centrum – od
10 hodin otevřené WC), alejí stromů. Po pravé ruce nám zůstává slepé labské
rameno (zřejmě z jedné z prvních regulací Labe, ještě za časů c. k. monarchie,
až posléze při přerušení aleje spatříme opět náš cíl – Kunětickou horu. Stezka (i
když v těchto místech s jistými obtížemi) je sjízdná i pro treková kola. Po
opuštění aleje následuje průchod obcí Brozany. Pokračujeme do obce Ráby
(jméno obce připomíná úspěšné tereziánské reformy rakouského ekonoma F.
A. Raaba). Za obcí v lese se nachází objekt Perníkové chaloupky (původně
lovecký zámeček, který nechal postavit baron R. Drasche z Wartinberka). V
objektu je nyní soukromé museum perníku, kde lze koupit typické pardubické
suvenýry (v sobotu otevřeno 9 – 16:30; WC).
Nad Perníkovou chaloupkou pod hradem Kunětická hora se nachází
parkoviště, kde bude kontrola (od 10:30 do 15hodin) a bude možno zde získat
příležitostné razítko. Vážným zájemcům bude umožněna prohlídka alba s
historickými pohlednicemi Kunětické hory. Na tomto parkovišti se každoročně
uskutečňuje dne 1. ledna v době od 10:30 do 11 hodin nejstarší novoroční
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turistická akce v republice (letos byl 69. ročník), a sice Novoroční setkání cykloa 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 sezóny. 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 devastace hradu). Na pevném pódiu v prostoru lomu se již
několikátý rok v červenci koná hudební festival ze šnůry 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, jejichž hřeben vidíme na
severovýchodním obzoru.
U studny vlevo 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
7:30 hodin, případně v přilehlé Staročeské stodole (měla by otevřít v 11 hodin).
Pokud se nám zdá, že jsme na Kunětické hoře již někdy byli, ač jsme na ní
poprvé, nemýlíme se; bydlel zde čaroděj Rumburak (hrál ho Jiří Lábus) z
televizního seriálu Arabela.
K cestě zpět můžeme využít kyvadlovou dopravu ze zastávky u stodoly
(časy odjezdů budou k disposici na kontrole na parkovišti), nebo můžeme jít po
červené značce (viz zvláštní popis – 9 km, v opačném směru).
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Upozornění:

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