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(Před)jarní přírodou Chlumecka 

Sobota 1. dubna 2017 
 

Odjezd: 7:02 (R 1274), příjezd do stanice Káranice v 7:58 (přestup Hradec Králové 14 
minut) 

Sraz: V dostatečném čase před odjezdem vlaku v nádražní hale. 

Trasa: Trasa vede nenáročným terénem s několika menšími stoupáními. Vede 
převážně po lesních a polních cestách, z malé části po okreskách. Jelikož půjdeme 
celou dobu mimo značené cesty, bylo by dobré se držet pohromadě. 

Trasa č. 1 – 20,5 km, převýšení 231 m 

Od nádraží v Káranicích [1] jdeme doleva a zanedlouho narazíme na železniční 
přejezd. Ten přejdeme a hned za ním zahneme doprava na úzkou asfaltovou stezku 
(cyklo 4199). Ta nás dovede až do Obědovic [2], na náves s parkem a rybníčkem. 
Zde u obecního úřadu zahneme doprava a po 150 m za mostkem doleva na 
zpevněnou cestu. Ta nás vyvede z obce, přejdeme železniční přejezd, jdeme rovně 
přes pole a zhruba po 1,5 km dojdeme na okraj lesa. Zde se na Y rozcestí dáme 
doprava a jdeme stále rovně lesem. Za chvilku začneme stoupat a na vrcholu 
stoupání dorazíme na křižovatku lesních cest, po pravé ruce máme železniční vagon. 
Zde jdeme rovně, z kopce, k posedu. Zde se lesní cesta stáčí doprava, ale my jdeme 
po pěšině, která vede přímo do protějšího svahu. Ta se nahoře po chvilce stočí 
doprava a dovede nás na okraj lesa a pole. Jdeme po okraji lesa a pole, kolem 
samoty Austrálie. V klínu lesa a pole zatočíme doleva a klesáme podél lesa k dálnici, 
tu podejdeme a jdeme polem do obce Voleč [3]. Přejdeme hlavní silnici u autobusové 
zastávky, jdeme rovně, na Y rozcestí se dáme doprava kolem požární nádrže. Za 
posledním domem zatočíme doprava na pěšinu, která vede podél ohradníku a jdeme 
po ní stále rovně přes návrší až k lesu. Zde sejdeme lesem dolů k potůčku. Opatrně 
přejdeme lávku a jdeme po nepatrné pěšině, která se po chvilce stočí doprava a 
stoupá do svahu nad rybník Švihov. To se již nacházíme v PR Na Hradech. [4]. 
Jdeme po pěšině nad rybníkem kolem studánky.  Za chvilku sejdeme do údolíčka, ve 
kterém je přírodní divadlo. Na opačné stráni se nachází tvrziště Kozákův hrádek, též 
Hrada. Zde se dáme doprava a sejdeme dolů na hráz rybníka Švihov. Na hrázi 
zahneme doleva k prvním domům a u nich doleva na chodníček vedoucí březovou 
alejí. Ten nás dovede k silnici na náves v Žáravicích [5]. Zde se dáme doprava a po 
50 m hned doleva. (společně s cyklo 4274). Mírně stoupáme kolem samoty podél lesa 
až do obce Vápno [6]. Zde se dáme na křižovatce za kostelem doprava a po okresce 
dojdeme do obce Přepychy. Zde zahneme na návsi na křižovatce doprava  a 
projdeme zatáčkou. V druhé zatáčce zatočíme doleva na zpevněnou cestu, na Y 
rozcestí doprava, kolem Babidolského rybníka Zhruba 250 m za rybníkem se v lese 
dáme na křižovatce cest doprava. Jdeme stále rovně, na třetí křižovatce zahneme 
doprava a dojdeme k hájovně na okresku. Zde zahneme doleva a po chvilce máme po 
pravé ruce památný strom, kterým je Klamošská lípa.Jdeme po okresce po okraji 
lesa a pole a za zatáčkou vejdeme do obce Klamoš [7]. Projdeme obcí a na 
křižovatce za ní se dáme doprava. Přejdeme po nadjezdu přes dálnici. U autobusové 
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zastávky za nadjezdem zatočíme doleva k samoté Rtánov. U ní zahneme doprava a 
zanedlouho dojdeme do obce Nové Město. [8],  Zde v centru obce možné 
občerstvení. Poté pokračujeme na konec obce na železniční zastávku, kde náš výlet 
končí. 

Trasa č. 2 – 13,5 km, převýšení 183 m 

Až do přírodního divadla u rybníka Švihov společně se skupinou číslo jedna. Zde se 
dáme doleva cestou strmě do stráně a vyjdeme na okraji pole poblíž vodojemu. 
Sejdeme dolů na okresku. Na ní se dáme doleva. Dojdeme do obce Vyšehněvice [9], 
zde na křižovatce rovně a pokračujeme do obce Rohovládova Bělá. [10],  Zde se 
dáme na rozcestí s hlavní silnicí doleva nahoru ke kostelu a u kostela pokračujeme 
doleva stále podél hlavní silnice. Dojdeme k cukrárně, naproti které je autobusová 
zastávka. 

Odjezd zpět: 

Skupina 1: 

Nové Město n. Cidlinou Hradec Králové hl.n Pardubice hl.n 

12:33 Os 5225 Př.12:57 Odj.13:04 Os 6243 13:27 

14:33 Os 5227 Př.14:56 Odj.15:04 Os 6274 15:27 

15:54 Os 5229 Př.16:23 Odj.16:36 R 1271 16:54 

Skupina 2: 

Rohovládova Bělá 13:12 - Pardubice,,aut.nádr. 13:39  650607 104 (Chlumec n.C – 
Pardubice) 

Občerstvení: Skupina 1 na konci v Novém Městě motorest U Rychtáře, skupina 2 
na konci v Rohovládově Bělé v restauraci u autobusové zastávky. Během trasy 
nebude žádné průběžné občerstvení, proto si do batůžku nezapomeňte přibalit 
dostatečnou zásobu vlastního jídla a pití. 

Mapy: edice zelených map KČT č. 24 Hradecko a Pardubicko, závěrečný úsek 
skupiny 1 je už na mapě č. 42 Kutnohorsko a Kolínsko. 

Cena: Základní cena jízdenky pro jednu osobu Pardubice – Káranice je 65 Kč, 
z Nového Města n. Cidlinou do Pardubic 71 Kč. 

Trasy připravil a výlet vede Luboš Ďatko (lubos.datko@gmail.com, mobil 723 
366 096) 

Prosím případné zájemce, aby se mně pro ilustrativní počet účastníků nezávazně 
nahlásili na mail nebo telefon. Díky!  

 

Vlastivědně – poznávací text 

[1] Káranice – 221 obyvatel. První písemná zmínka o obci z roku 1429. Až do zániku 
feudálního řádu v polovině 19. století byla obec připojena k chlumeckému panství. 

http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=gSnTcJRmrGaKUUL2cAlH2MRxwm.Bhk.:wsoZ7qwLgEQo4zESSeWMHOEeZiecnY7W6xK6FQPZnw7EbefenWGN51fSdpSWheEqL8zmKmZH3XUUmlHNk123fn.NxnY0uaVVVMHDWA.qt7pwVAbX637VTA--
mailto:lubos.datko@gmail.com
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Největší zaměstnavatel v obci je firma Izomat Káranice, výroba koupelen z umělého 
mramoru. 

[2] Obědovice – 280 obyvatel. První písemná zmínka o obci z roku 1386. Ve 
středověku byly v obci nejméně 3 statky a 2 tvrze, předchůdkyně blatné tvrzi na 
rybníku Lednici byla již ve 12. století. Na tvrzišti nad rybníčkem v centru obce je v 
současnosti zvonička, pomník padlým a socha patrona obce – sv. Vavřince. 

[3] Voleč – 347 obyvatel. První doložená písemná zmínka o Volči pochází z roku 
1398. Nejstarší známí držitelé Volče jsou: Mareš a Jan z Vyšehněvic, Johanka z 
Hustířan, Kunát ml. z Dobřenic, Vojtěch z Pernštejna a od r. 1560 Komora Království 
českého. 

 

[4] PR Na Hradech – Přírodní rezervace vyhlášena již roku 1956, celková rozloha je 
10,14 ha. Důvodem ochrany je rybník Švihov s kotvicí vzplývavou a  také lesní porosty 
s charakterem dubohabřiny s přechodem do bučin. Nejstarší dřeviny jsou staré 130 let 
a více. Rezervace leží zčásti ve strmém svahu SZ expozice a zahrnuje také část 
údolní nivy Sopřečského potoka s rybníkem Švihov. Svědecká plošina Hrada 
(Kozákův hrádek) je kryta štěrkopísky labské terasy ze starších čtvrtohor. V centrální 
části se nachází pozůstatky středověké tvrze. Na ní měl sídlo středověký lapka Jan 
Kozel ze Sušin. Z fauny byl zjištěn výskyt ledňáčka říčního, potápky malé, ropuch, 
skokanů, čolků. Na jaře jsou zde porosty konvalinek a parazitického podbílku 
šupinatého. Na hrázi rybníha se vyskytuje přeslička obrovská, v údolí potoka blatouch 
bahenní. V údolíčku u rybníka přírodní divadlo, odehrávají se v něm představení 
ochotnických spolků z okolí. 

[5] Žáravice – 137 obyvatel. První písemná zmínka je z roku 1436 kdy je král 
Zikmund společně s dalšími majetky opatovického kláštera věnoval Diviši Bořkovi z 
Miletínka. Od roku 1490 patřila obec Pernštejnům. Na západním okraji obce PR Na 
Hradech. 

[6] Vápno – 130 obyvatel. Obec leží na úbočí vyvýšeniny Sušina. Dominantou obce je 
kostel sv. Jiří, písemně doložený od roku 1366. Vedle něho je dřevěná zvonice. Na 
návsi před poštou socha svatého Jana Nepomuckého. 

[7] Klamoš – 398 obyvatel (i s místní částí Štít). Nejstarší památka v obci je smírčí 
kámen z roku 1713 a boží muka. 

[8] Nové Město nad Cidlinou – 395 obyvatel. Ve středověku předměstí chlumeckého 
hradu. Původní obec se jmenovala Domašovice. Po jejím vyhoření postavil lid novou s 
názvem Nové Město. 

[9] Vyšehněvice – 230 obyvatel. Obec leží na mírně vyvýšeném místě s nadmořskou 
výškou 257 m. Právě od slov Výšina-Vyšenov-Vyšenovice je odvozeno jméno obce. 
Nejstarší záznamy o obci jsou ze 14.století, kdy na místech dnešních domů čp. 4 a 
čp.32 stávala tvrz. Ještě v 18. století byly čitelné zbytky hradeb. Nalezeny zde byly 
mince, hrnce, zbraně, zlaté knoflíky a kachle s obrazy svatých. Nejstaršími držiteli byli 
bratři Mareš a Jan z Vyšeňovic, kteří roku 1403 založili kaplanství Bělské. Střídání 
majitelů završil Jan z Pernštejna roku 1538, od roku 1558 byla již tvrz pustá. Na 
křižovatce ve směru na Vlčí Habřinu vedle sebe stojí zvonička a opravený kamenný 
křížek s deskou věnovanou obětem 1. světové války. 
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[10] Rohovládova Bělá – 570 obyvatel. První písemný doklad o obci je z roku 1282. 
Týká se založení dřevěné kaple sv. Jiří, kterou nechali postavit majitelé tvrze 
Bukůvkové. Ti vlastnili tuto osadu ještě v 15. století. V roce 1375 bylo zboží Bukůvků 
rozděleno mezi pět sourozenců a Bělá připadla Rohovladovi. Původní název obce 
Bělá trval až do roku 1923, poté začal platit současný název Rohovládova Bělá. 
Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla, původně gotický, přestavěn barokně ve 
druhé polovině 18. st. 

Z mého fotoarchivu: 

 

PR Na Hradech – Švihovský rybník a přírodní divadlo 

 

Cesta do Vápna, kostel sv. Jiří Vápno. 
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Trasa 1 - 20,5 km 
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Pokračování skupiny 2 po oddělení v PR Na Hradech. 

 

 

 


