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Velk Vřešťov a Lanžov
Velký Vřešťov je podkrkonošská obec, která se nachází
na rozhraní 3 okresů (Hradec Králové, Jičln a Trutnov).
Je umístěna na východním svahu Vřešťovského chlumu,
na kterém kdysi stával hrad. Jižním směrem od obce se
nachází stejnojmenný rybník - Vřešťovský. Ten skýtá
mnohé možnosti, jak trávit volný čas či dovolenou. Obec
také disponuje historickými památkami. Příkladem může
být římskokatolický kostel Všech svatých
a původní
náves s pranýřern ze 17.století.
Taktéž Lanžov je malebnou obcí, nacházející se
v krásné přírodě Podkrkonoší. Obec má několik částí.
lsou jimi Lanžov, Lhotka, Mitejov, Sedlec a Záborov.
Sakrální
památky jsou
zde zastoupeny
kostelem
sv. Bartoloměje Apoštola a v blízkosti se nachází
bývalá
fara
a socha
sv. lana
Nepomuckého.
Pro možnosti sportovního či rekreačního vyžití je zde
chatová osada a kemp s přírodním koupalištěm, kde si
můžeme za letních dnů odpočinout nebo naopak vybít
energii.

Na výlet, ale přitom nikam daleko
Velký Vřešt'ov
Kostel Všech svatých - barokní kostel, v roce 1723 přestavěn z původního
gotického kostela sv. Kateřiny, dochována původní kazatelna z roku 1615 a náhrobní
kameny ze 17. století
Pranýř - dochovaná památka ze 17. století
Pomník obětem 1. světové války - vytvořen v roce 1921 A. Deylem z Hořic a
kameníkem S. Teplým, je na něm vytesáno: "Spěte klidně doma i v cizině, otcové,
synové, bratři. V cizí zemi prolitá krev vaše, jí vykoupena svoboda naše."
Socha Jana Nepomuckého - umístěná na podstavci s reliéfem křtu Páně
Socha knížete Přemysla - umístěná na hřbitovním náhrobku
Zřfcenina bradu Vřdťov - založen v polovině 13. století, některé zdroje datují
vznik hradu již od roku 987, během staletí se zde vystřídalo mnoho pánu,
nejvýznamnějšími jsou Rýzrnburkové a Kordulové ze Sloupna, naneštěstí následná
konfiskace a zalesnění dovedlo hrad až k nynější podobě zříceniny, lépe řečeno
rozvaliniště
Směrem na Lhotku na konci obce,se nachází Farnl úřad Církve československé
husitské, opodál stojí sousoší BoŽ! trojice.
Vřešt'ovská
Bažantnice - chráněná přírodní rezervace, status přírodní památky
od roku 1949 a v roce 1986 byla rozšířena na 21 hektarů, je výjimečná svou starou
lužní doubravou s bohatým bylinným podrostem, celá oblast je situována kolem
říčky Trotiny
Autokemp
Velký Vřešťov - původní rekreační chatová oblast s autokempem
v areálu Vřešťovského
rybníka, vhodné pro rybaření, houbaření,
ubytování
v chatkách, ve stanech či v karavanech, možnost zapůjčení šlapadel.zahrát
si
volejbal,ruské kuželky,šachy pod širým nebem.
Občerstvení v kempu nablzí celodenní menu v restauraci U žabky.
Kemp ve spolupráci s restaurací U žabky pořádá víkendové společenské akce.
Lanžov
Kostel sv. Bartoloměje Apoštola - na návsi, založen na přelomu 12. a 13. století,
první písemná zmínka se dochovala již z roku 1271, k vidění je zde zachovalý
o)edinělý románský portál a krypta, kde odpočívají manželé Zárubovi, ochránci lana
Arnose Komenského, přestavba proběhla na konci 16. století na renesanční podobu a
to rodem Valdštejnů, následovala barokní přestavba v 17. a 18. století Kotulínskýrni
z poličanského zámku
Socha sv. Jana Nepomuckého
- pískovcová památka umístěná jihozápadně
od kostela, u hřbitova
se nachází mausoleum
Czeczinkarů
a Aichelburgů
z poloviny 19. st., ke kterému vede později při stavěná brána s vytesanými reliéfy
prvorepublikových osobností
Barokní fara - pochází z roku 1720, nyní se nachází v soukromém vlastnictví
Boží muka - na křižovatce k Miletínu, pochází z roku 1684, jsou zde zobrazeny
reliéfy Kristova umučení
Sportovně-turistické
zařízení Lanžov - naleznete zde kamenné přírodní koupaliště
se skokanskýrn můstkem, dětské brouzdaliště, pískoviště, houpačky a kolotoč,
v areálu se nachází kemp, možnost ubytování v 11 původních chatkách, ve stanech
či v karavanech, prostory pro sportovní vyžiti jako například beach-volejbalové
hřiště, antukový kurt, malé fotbalové hřiště, basketbalový koš a pingpongový stili

Výlety coby za humna
» Cesta do pekel
TRASA: Velký Vrešťov - Lanžov - Velehrádek - Doubravice - po zelené Zálesí po modré Čertovy hrady= Řeč/ce - po zelené Doubravice - Velehrádek - Lanžov Velký Viešťov (cca 7 km, 1 a 1/5 hodiny, po cyklostezce 4139)
Tato severně od Velkého Vřešťova lež/cí trasa nás zavede až k Čertovým hradům.
Jedná se o volně rozeseté skalní útvary a balvaniště převážně v zalesněném terénu.
K této oblasti se váže legenda:

•.Traduje se pověst, že poblíž Čertových hradů žil poustevník sv. Ivan, který také
poustevničil
v Loděnici.
Čerti. kteří se skrývali ve zdejším hradu, jej rušili
v modlitbách. Sv. Ivan ovšem pekelníky po čase. vystrnadil a dočkal se tak
toužebného klidu. Po čertech zde zůstal pouze ohromný shluk balvanů, který nese dál
jejich jméno .... "

»

Cesta do laroměře

do Pevnosti [osefov

TRASA: Lanžov - Velký Viešťov - po žluté Chotěborky - Hustiiany - VelichovkyJaroměr (cca 7 km." 1 a //5 hodiny, po žluté
turistické značce)
1.
losefov je městskou památkovou rezervací, která
spadá pod město Jaroměř. Pevnost jako taková
byla založena v letech 1780 - 1787 na povel císaře
Josefa II. Dle svého umístění měla sloužit jako
ochranná pevnost zemských hranic s Pruskem. Návštěvnlci zde mohou vidět
podzemní chodby a lapidárium nebo museum v Josefovské radnici.
Vlce na: www..-osefov-jaromer.cz

n,

»

Hořice aneb kam v létě na výlet

TRASA: Laniov - Velký Viešťov - po žluté Boháňka - Vřešťovský chlum - Hořice
10 km (cca 2 hodiny, po žluté turistické značce)
Především díky Sochařskému sympóziu, Smetanovým sadům a Karnenosochařské
škole je město Hořice právoplatně
považováno za město "kamenné
krásy".
Návštěvníci zde naleznou naučný okruh městem, který přibližuje jeho historii a
zajímavosti. Díky projektu "Hořice - město bez bariér", mají hendikepovaní občané
města zjednodušený pohyb a mohou se lépe začlenit do občanského života
Rozhodně příjemným zpestřením letních slunečných teplých dnů bývá stylové
koupaliště Dachova, které má dřevěné kabinky na převlékáni a písečné i travnaté
pláže. Návštěvníkůrn může nabídnout skokánek, tobogan, petanque nebo hřiště
na fotbal, volejbal nebo stolní tenis. Rozhodně nesmíte zapomenout ochutnat pravé
hořickě trubičky!
Vlce na: www.horice.org

Celodenní výlety
» Cesta za Miletínskými

modlitbičkami

Již od neparněti se v městě Miletín vyrábějí výborné perníkové pochoutky nazývané
Miletlnské modlitbičky, na kterých si kdysi pochutnával i prezident T. G. Masaryk.
Nyní je možné je zakoupit hned u dvou výrobců, kteří si stl'eží svou tajnou recepturu
a úspěšně si na trhu již několik let konkuruji.
Za zmínku stojí i nedaleká přírodní rezervace Miletínská bažantnice, vyhlášena
v roce 1956.
Návštěvníci města Miletín by si také neměli nechat ujít městskou naučnou stezku
K. J. Erbena. Ta začíná u rodného domku tohoto místního rodáka a má něco málo
přes 5 km. Prostřednictvím 10 informačních tabulí je představeno významné dílo a
život tohoto českého spisovatele.
Za zmínku také stojí Muzeum českého
amatérského
divadla, O.S., Divadelní souboru Erben a rozhodně neoporneňte
ochutnat mlstí pivo Pytlák.
Pěšky: 8,5 km, po silnici, vhodné pro rodiny s většími dětmi a aktivní seniory
Na kole: Lanžov - Velký Viešťov (427/) - Čenice (4085) - Skála - Boháňka Maňovice (4135) - Jenikov - Miletin (4086) - po silnici do Rohoznice - po silnici
do Bílé Poličany - Lanžov (4271) - Velký Viešťov
Více na: www.miletin.cz

»

Za barokem na hospital Kuks

Jedná se o barokní areál, který leží v údolí řeky Labe. Byl vybudován hrabětem
Františkem Antonínem Šporkem a původně se jednalo
o šlechtickou rezidenci, později hospitál. Kuks je také
'
proslulý díky sochám Matyáše Bernarda Brauna soubor alegorických soch, dvanácti Ctností a dvanácti
Neřesti.
Je také možné
navštívit
České
farmaceutícké
muzeum, které se nachází v budově hospitálu Kuks,
nebo
nedalekou
galerii
barokních
plastik
od M. B. Brauna - Braunův
Betlém, či Křížovou
cestu u Kuksu, která vychází z myšlenek hraběte F. A.
Šporka.
Pěšky: 16 km, po žluté a ve Velichovkách odbočil na
modrou, vhodné pro rodiny s dětmi a seniory
Na kole: Laniov - Velký Vrešťov (4271) - Chotěborky (4085) - Hustlěany (4116)Velichovky - Nouzov (4252) - Litič - Nová Amerika (4116) - Vestec u Hořenic Zaloňov - Kuks - Žireč (24) - Dvůr Králové nad Labem - Žireč - Hřibojedy (4085)
- Dubenec - Vilantice - Chotěborky - Velký Viešťov (4271) - Lanžov
Vlce na: www.hospital-kuks.cz
+akce vinohrad, vinařská stezka, JC,
V obci Kuks byl na jaře roku 2005 znovu obnoven historický vinohrad "Nad
zámkem ", Je to jediný registrovaný vinohrad v Královéhradeckém
kraji o rozloze
0,5 ha. www.vinobranikuks.cz

~

Na přehradu

Les Království

Tešnovská
přehrada nebo Les Království
byla vystavena
v romantizujicím
pseudogotickém duchu. Důvodem k postavení přehrady byla velká voda v červenci
r. 1897, která byla tenkrát brána jako voda stoletá Přehrada se začala stavět v roce
1910 zároveň s přehradou na horním toku Labe u Špindlerova Mlýna
Naučná stezka Lesem Královstvf je 4-kilometrová pohádková stezka zač!nající
vareálu Hájemství (asi 9 km od Dvora Králové nad Labem) a vedoucí až
na přehradu Les Království. Postupně budete procházet kolem 7 odpočinkových
míst, kde se můžete blíže seznámit s lesnictvím, dendrologií, flórou i faunou.
Pěšky: 16 km, po silnici do Doubravic, poté po zelené do Bílé Tiemešné a následně
po červené a modré, vhodné pro rodiny s dětmi, seniory i hendikepované
Na kole: Velký Viešťov (4271) - Laniov - Doubravice (4139) - Bílá Tiemešná po silnici do Tešnov= přehrada Les Královstvi - Bílá Tiemešná - Zvičina (4139) Zadni Zvičina (4086) - TřebihošťDolnl Dehtov (4136) - Zábiezi-Řečice
Doubravice - Laniov (4271) - Velký Vtešťov

~

Když nevíte kam
Za Afrikou do ZOO Dvůr Králové

-vhodné pro rodiny s dětmi, seniory i hendikepované
-autem (cca 14 km od Velkého Viešťova)
ZOO Dvůr Králové má více než 60-ti letou historii, během které se malý soukromý
park změnil na jednu z největších zoologických zahrad v České republice. Pozadu
nezůstává, ani co se týká celosvětového významu. Zařazuje se mezi nejvýznamnější
chovatele africk-ých zvířat na světě.
Vlce na: www.zoodvurkralove.cz
Ve městě stojí za návštěvu i okouzlující královédvorská plovárna z třicátých let
minulého století - Tyršovo koupaliště. Pro malé i pro velké návštěvníky se zde
nacházejí dva velké bazény, malý bazén pro děti, tenisový kurt, dětská hřiště,
basketbalové a beach volej balové hřiště. Při příležitosti návštěvy města byste
rozhodně neměli opomenout ani kostel sv. Jana Křtitele, kde byl nalezen Rukopis
královédvorský,
"šikmou" Šindelářskou
věž nebo Městské muzeum Kohoutův
dvůr.
Vice na: www.mudkcz

~

Za vyhlídkou na Zvičinu

Co jste možná něvědělí
~

Legenda

Voblasti Velkého Viešťová se odpradávna traduje zajímavá legenda o vzniku názvu
Viešťov. Posuďte sami, zda pověst může být opravdu věrohodnou.
V pradávných dobách sldlil v království českém velice dobrý rytíř, či kníže, který měl
jedinou velice sličnou dceru, která velmi těžce onemocněla. Kníže hledal daleko
široko lékaře, který by mu dceru uzdravil a zachránil. Doneslo se mu k sluchu, že
li lesích žije zázračný
lékař poustevník
Vydal se s výpravou k poustevnlkovi, ale
v Iesich zabloudili. Dnem i nocí tápala výprava v hustých lesích, až jedné noci
uslyšela pronikavé zvuky, které nasvědčovaly hlasu opice. Šli za hlasem až na kopec,
kde na vrcholku stromu seděla opice a vřeštěla. Viešťan svým pronikavým hlasem
dovedl výpravu až blízko k jeskyni, ze které ji vyšel vstříc na první pohled učený muž.
Poustevník vyslyšeli přání knížete, vydal se na cestu, aby dceru jeho zachránil.
Cestou vyprávěl knížeti, že když putoval světem za lékařskou vědou, že Viešťana
dostal darem v daleké cizině. Za takového hovoru došli do zámku, kde se poustevník
ujal princeznina
léčení a tuto za nemnoho dní zcela uzdravil. Kníže nabízel
poustevnlkovi bohatou odměnu, leč ten odmítl. I rozhodl se kníže, že na místě, kde
viešťan svým hlasem uvedl výpravu na správnou cestu. vystaví hrad. Jak řekl lak
i učinil, nazvavši tento hrad "Viešťov" a to na památku, že opice viešťan pomohla
k uzdravení a záchraně jeho jediné dcery.

Za Kryštofem Harantem na Pecku

Na hradě Pecka se můžete dozvědět zajímavosti o Kryštofu Harantovi, shlédnout
expozici o historii hradu i městečka nebo středověkou mučímu a středověkou černou
kuchyni. V reprezentační mistnosti v přízemí hradu se nachází Galerie moderního
sochařskěho
umění, kde se příležitostně konají krátkodobé výstavy moderního
malířského umění. Výstavními měsíci jsou především duben a i'ljen. Dva kilometry
na j ih od hradu Pecka po modfe značené turistické trase se nachází vrch
Krkonošská
vyhlJdka (532 m n. m.), která nabízí výhled do širokého okoli a
na Krkonoše,
Pěšky: 35 km, po žluté do Hořic poté po žluté a po modré, vhodné pro rodiny
s většími dětmi a aktivní seniory
Na kole: Lanžov - Velký Viešťov (4271) - Čenice (4085) - Skála - Boháňka Maňavice (4135) - Jenikov - Červená Tiemešná - Byšičky - Lázně Bělohrad - po
žluté na Brtev= Viesnlk= Bukovina u Pecky (4141) - Homi Javoii - Bělá u PeckyPecka (4096) - Kal (4137) - Vidoň - Miletinek= Mitetin - po silnici do Rohoznice po silnici do Bílé Poličany - Laniov (4271) .- Velký Viešťov
Vtce na: www.hradpecka.cz

~

~

-vhodné pro rodiny s dětmi, seniory i hendikepované
-autem (cca 20 km od Velkého Viešťova)
Vrch Zvičina je velmi turisticky navštěvovaným cilem s nádhernou téměř kruhovou
vyhlídkou. Vrchol je často využíván jako cíl kulturních či společenských akcí nejen
charakteru cestovního ruchu. Proto byl vytvořen pěší vyhlldkový okruh Zvičinské
vyhlídky s 5 zastavenirfi:i. Na vrcholu lze nalézt i Raisovu chatu s otáčivou
rozhlednou, z které je krásný výhled do širokého okolí, nebo kostelík sv. Jana
Nepomuckého,
televizní stanici či lyžalské vleky a sjezdovku.

Cesta za Iázeňstvírn a odpočinkem

-vhodné pro rodiny s dětmi, seniory i hendikepované
-autem (cca 17 km od Velkého Viešťova)
Žlutá turistická značka nás zavede do lázni, s více než stoletou tradici. Lázně
Bělehrad nablzejl příjemnou relaxaci a odpočinek. Samotné městečko nabízí mnohé
příležitosti s bezbariérovým přístupem.
aučná stezka Po stopách K V. Raise má malý městský okruh, který představuje
K. V. Raise a jeho kraj a velký okruh stezky vás zase zavede z Lázni Bělohrad
na Zvičinu a představí spisovatelova obllbená místa.
Vlce na: IIIl11w.lazne-belohrad.cz

~

Osobnosti

Emanuel Faltis (1847 - 1900) - operní dirigent a skladatel, proslavil českou hudbu
v cizině, pochován na hřbitově v Lanžově

Kde hledat více informací
Obecní úřad Velký Vřešťov
Velký Vřešťov 34
54454
TellFax: 499 694 225
e-mail: starosta@vellcyvrestov.cz
Obecní úřad Lanžov

Lanžov2
544 01
Telefon +420 499 394 16Ů'
E-maillanzov@volny.cz
obecni.urad@lanzov.cz
Městské informační centrum Dvůr Králové
Náměstí T. G. Masaryka 2 .
544 17, Dvůr Králové nad Labem
Tel.lfax: +420 499 321 742
e-mail: info@mudk.c~
Městské informačn[ centrum Hořice
Náměstí Jiřího z Poděbrad 3
50801 Hořice v Podkrkonoší
tel.: (+420) 492105432
.
tel.+fax: (+420) 49362.,0 ľ2l
e-mail: infocentrum@horice.-0rg .

Webové stránky
www.velkyvrestov.cz
www.lanzov.cz
www.podkrkonosi.eu

A pro ty nejmenší

nad Labem

