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sobota 2.března 2019 

Spojení: 

  

Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale hlavního nádraží. 

Charakter tras: Trasy vedou nenáročným rovinatým terénem, z velké většiny po 
lesních a polních cestách. Jelikož vede celý výlet ze 100 % po neznačených 
cestách, bylo by dobré se držet pospolu.  

Trasy: 

TRASA 1: 18,5 km; 89 VÝŠKOVÝCH METRŮ: Po vystoupení z vlaku se dáme 
vpravo ulicí Nádražní a zatočíme do třetí ulice vlevo – ulice Zámecká. Touto ulicí 
mírně vystoupáme až ke vchodu do zámeckého parku. Do něho vejdeme a 
dojdeme až k zámku Karlova Koruna. Prohlédneme si jeho okolí a poté se dáme 
alejí vlevo a sestoupáme až na konec zámeckého parku, ze kterého vyjdeme u 
Zámecké restaurace. Přejdeme zde hlavní silnici a jdeme Dvořákovou ulicí až na 
její konec, kde zatočíme vpravo do ulice Žiželické. Touto ulicí jdeme podél 
hřbitova, ulice se dále stáčí mírně vlevo a stoupá mezi zahrádkami. Těsně před 
jejím koncem budeme mít po pravé ruce kapličku sv. Františka. Tam, kde se 
ulice stáčí doleva, tak my jdeme rovně a vejdeme u závory do lesa. Jdeme 500 m 
stále rovně po pěkné lesní cestě až dojdeme na křižovatku se stejně širokou lesní 
cestou. Zde se dáme doleva a po chvilce budeme mít po pravé ruce odbočku 
k Anežčině studánce. Tu si prohlédneme, vrátíme se zpět a pokračujeme stále 
rovně až do obce Olešnice. Dojdeme na okresku, dáme se vlevo a před 
hostincem první ulicí vpravo. Jdeme z kopce dolů a po chvilce budeme mít po levé 
ruce pod silničním náspem náves. Zde zahneme doleva na zpěvněnou cestu a 
jdeme mezi domy až na konec obce pod stráň. Zde se cesta mění na pěšinu 
vedoucí pod strání a po chvilce dojdeme ke kapličce svatého Jana 
Nepomuckého s pramenem. Za kapličkou vystoupáme po pěšině nahoru do 
Palackého ulice. Kolem domova důchodců a bývalého popraviště jdeme stále 
rovně Palackého ulicí, kdy před sebou stále jako maják uvidíme věž kostela sv. 
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Voršily na Klicperově náměstí, na které směrujeme. Před koncem Palackého ulice 
zahneme doprava do ulice Husovy, to už budeme mít kostelní věž po pravé ruce 
na konci ulice. Dojdeme ke kostelu na Klicperovo náměstí, zde končí druhá 
skupina. My pokračujeme na konec náměstí, kde přejdeme most přes Cidlinu. 
Za ním se ihned dáme vlevo po nábřeží Julia Fučíka, na jeho konci vpravo do 
ulice Zapečská a na jejím konci vlevo do ulice V Lipkách. Jdeme stále rovně, 
vyjdeme z města a podejdeme pod železničním mostem. Pokračujeme po cestě 
stále rovně souběžně s cyklo č. 4290. Tam kde cesta i s cyklo 4290 uhýbá pod 
dráty el. napětí doprava, tak my pokračujeme stále rovně. Cesta vede souběžně 
s Cidlinou, jdeme kolem jezu a po chvíli cesta začne uhýbat směrem doprava od 
řeky. Na jejím konci uhneme na rozcestí doleva, po chvíli vejdeme do 
bažantnice. Jdeme stále bažantnicí a všímáme si krásných staletých dubů podél 
cesty. Před Mlýnskou Bystřicí zahýbá cesta u božích muk doprava a po chvílí 
ústí na okresce. Po ní se dáme vpravo, přejdeme most přes Bystřici a zahneme 
první odbočku doprava. Jdeme souběžně po cestě s cyklo 4290 – přes hřebčín 
Ostrov, po mostě přes Bystřici, kousek za ním vlevo, po chvilce vejdeme do 
lesíka. Na jeho konci opustíme cyklo a zahneme vlevo na polní cestu. Ta vede 
chvíli podél lesíka až k Bystřici, zde zahne vpravo a vede podél ní. Po chvíli ji 
cesta přechází po mostě. Kousek za mostem uhýbá cesta vpravo a za chvíli se 
k nám připojí zprava jiná cesta. Přejdeme mostek přes potok, podejdeme pod 
železniční tratí a dojdeme k Památníku selských bouří. Za ním vede hlavní 
silnice, po které uhneme doprava a po stezce podél ní dojdeme do Chlumce nad 
Cidlinou až na náměstí. Za náměstím na semaforech doleva ulicí Kozelkovou, 
po ní stále rovně až k železniční trati, zde vlevo do ulice Nádražní. Dojdeme 
k železniční stanici, kde náš výlet končí.                                    

TRASA 2: 7 km; 89 VÝŠKOVÝCH METRŮ: Vede společně s trasou jedna až na 
Klicperovo náměstí, kde končí. 

Spojení zpět: Skupina č. 2 autobusem z náměstí. V Pardubicích staví autobus u 
Globusu, na Poděbradské, Hradecké a Masarykově náměstí. 

 

Skupina č. 1  
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Mapy: zelená edice map KČT č. 42 – Kolínsko, Kutnohorsko 

Občerstvení: Na trase z vlastních zásob, v půlce trasy nebo v cíli v Chlumci. 

Cena: Obyčejná jednosměrná jízdenka Pardubice – Chlumec n. C stojí 80 Kč, 
vlastnicí různých slev a aplikací si z toho vypočtou upravenou cenu. Ti, co nemají 
žádné slevy si mohou zakoupit jednodenní skupinovou jízdenku Královéhradecký 
kraj za 259 Kč pro 5 osob, kde max 2 mohou být starší 18ti let. Dále můžete utvořit 
skupinky po 4 lidech a koupit si skupinovou celodenní IREDO za 400 Kč. Ta je 
výhodná tehdy, pokud pojedete zpět autobusem, protože platí i v něm.  

Výlet připravil, vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko. (mobil 723 366 096 
(O2), lubos.datko@gmail.com). Budu rád, když se mně případní zájemci nahlásí 
před akcí nezávazně na mail, abych si udělal obrázek o orientačním počtu 

účastníků. 😊      (Foto: Anežčina studánka a studánka U Jánečka, z vlastního archivu) 
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Vlastivědně poznávací text 

(1) Chlumec nad Cidlinou: Starobylé město východních Čech ležící asi 28 km 
západně od Hradce Králové na soutoku řeky Cidliny s Bystřicí, obklopuje mírně 
zvlněná krajina, střídají se zde louky, lány obilí nebo ovocné sady s rozsáhlými 
lesy a rybníky. Zeleň, která zaujímá i značnou část uvnitř města, mu dala 
přívlastek – město v zahradách. K městu, kde trvale žije 5357 trvale hlášených 
obyvatel, náleží místní části Kladruby, Lučice a Pamětník. Nejstarší údaje 
naznačující existenci Chlumce pocházejí z první poloviny 12. století. Nejznámější 
rodák je dramatik a „otec české veselohry“ Václav Kliment Klicpera, jehož pomník 
z roku 1874 zdobí chlumecké náměstí, které nese i jeho jméno. Klicperovu 
náměstí dominuje goticko-renesanční kostel. sv. Voršily, postavený za vlády 
Pernštejnů. Ve východní části chlumeckého náměstí se tyčí Mariánský sloup, který 
nechal postavit v roce 1710 Václav Norbert Kinský na počest vítězství císaře 
Josefa I. a jeho spojenců nad Ludvíkem XIV. o španělské dědictví. Severně od 
náměstí se nachází bývalý klášter Loreta, nyní sídlo městského muzea s unikátní 
sbírkou zemědělských strojů a nářadí. 

(2) zámek Karlova Koruna: Od roku 1611 je život města spojen se šlechtickým 
rodem Kinských a jejich sídlem, zámkem Karlova Koruna, postaveným v letech 
1721 - 1723 podle plánů jednoho z nejvýznamnějších architektů českého baroka 
Jana Santini – Aichela. Je nejznámější a nejcennější stavební památkou a 
bezpochyby dominantou města i okolí. 

(3) Anežčina studánka: Empírová stavbička zapuštěná do mírného svahu, jejiž 
průčelí tvoří dva dórské sloupy a trojúhelný tympanom. Pochází zřejmě z první 
poloviny 19. století a je pojmenována po manželce Oktaviána Kinského Anežce 
Schaffgotschové.  

(4) Studánka u Jánečka: Vznik kdysi vyhlášených Svatojánských lázní je spojen 
se jménem vrchního regenta panství Františka Antonína Trippenbacha. Jeho 
zásluhou byl na tomto místě postaven v roce 1731 dřevěný lázeňský dům se 
čtyřmi vanami. Svatojánské lázně se během několika měsíců staly vyhledávaným 
cílem pacientů z blízkého i vzdálenějšího okolí, což přimělo Františka Ferdinanda 
Kinského vybudovat zde plně vybavený lázeňský dům. Ten byl zbořen zanedlouho 
po zrušení lázní. Nad pramenem stávala již od poloviny 17. století socha svatého 
Jana Nepomuckého, jemuž byly nové lázně zasvěceny. Odtud pochází lidové 
pojmenování tohoto místa – U Jánečka. Úspěšně se rozvíjející lázeňská činnost 
byla ukončena v roce 1746 rozhodnutím Leopolda Kinského (syn Františka 
Ferdinanda), neboť hosté údajně rušili bažanty v blízké lučické oboře. Lázeňská 
tradice našla poté své pokračování v Kosičkách, později v Mlékosrbech. Na místě 
zrušených lázní stojí dnes kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému, 
pocházející z přelomu 18. a 19. století.   

(5) Památník selských bouří: Do historie se město zapsalo porážkou selské 
rebelie v roce 1775, kdy byli vzbouření sedláci nahnáni císařským vojskem do 
dnes již neexistujícího Velkochlumeckého rybníka. Tato událost se zvěčnila ve 
rčení „Dopadli jak sedláci u Chlumce“. Dodnes ji připomíná Památník selských 
bouří stojící východně od města na malém návrší řečeném Skalka.
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SPOLEČNÁ ČÁST TRASY 1 a 2 – ZÁMEK KARLOVA KORUNA + PRAMENY A STUDÁNKY 
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   DRUHÁ POLOVINA TRASY ČÍSLO 1 – BAŽANTNICE A PAMÁTNÍK SELSKÝCH BOUŘÍ 
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