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Paseky

Cesta vás přivede do sevřeného údo-
líčka s potůčkem Žernoutkou. Stavení 
před vámi bývalo vyhlášeným zahrad-
nictvím, o kterém se dočtete na tabuli. 
Navíc jsou zde informace o blízkých 
obcích Arnoštovu a Horním Javoří. 

Tady dejte zvlášť pozor. Je třeba od-
bočit doleva podél lesa, cesta z kopce 
není turisticky značená. Jděte až do ne-
dalekého Dolního Javoří, kde je na náv-
si tabule s historií obce. Zde se opět na-
pojíte na turistické značení. Tentokrát 
půjdete do kopce po zelené značce, kte-
rá vás přivede zpátky do oblasti Hůry.

Vyhlídka nad Dolním Javořím   

Na okraji lesa stanete na vyhlídce, ze 
které přehlédnete přes údolí Javorky na 
protilehlou stranu, na údolíčko s obcí Uh-
líře. Na tabuli je popsána historie Uhlířů, 
technologie pálení dřevěného uhlí v milí-
řích a také krátká pověst o Dolním Javoří. 
Pokračujte po zelené turistické značce, 
která vás přivede do údolí říčky Javorky.

Hledání uhlí, těžba pískovce, 
využití Javorky

Zelená značka vás vyvede z lesa do 
údolí Javorky. Vlevo od cesty se nalé-
zají zbytky po hledání uhlí, o kterém 
se dozvíte na tabuli. Stejně zajímavá je 
i historie těžby pískovcového kamene 
a využití vodního toku Javorky k po-
honu mlýna a později textilní továrny. 
Pokračujte po zelené značce až na kři-
žovatku značených cest, kde se napojí-
te na žlutou turisticky značenou cestu. 
Po ní dojdete až na křižovatku u mostu. 
Tabule naučné stezky je před školkou, 
mimo značenou cestu (cca 100 m) od 
křižovatky. 

Horní Nová Ves

Na tabuli je popis původně samo-
statné obce a zajímavosti v obci.

Při své cestě dejte opět pozor. Pů-
jdete po žlutě turisticky značené ces-
tě až k dalšímu mostu přes Javorku.  
U mostu bude dobré přes něj přejít 
a pokračovat po chodníčku souběž-
ně se silnicí  Flumovými sady. Zde je  
k vidění pomník letci RAF plk. Jaro-
slavu Liškovi a níže v Prostřední Nové 
Vsi na domě čp. 70 i deska jeho brat-
ru plk. Bohumilovi Liškovi, také letci 
RAF. 

Prostřední Nová Ves

Na tabuli je popis původně samo-
statné obce a zajímavosti o obci.

Pokračujte po chodníčku vedou-
cím souběžně se silnicí až na okraj 
bělohradského náměstí. Tam odbočte 
doleva a přejděte přes most na Tře-
tí stranu. Pokračujte po žluté značce 
souběžně s tokem říčky. 

Třetí strana 

Některé dochované chalupy v Bě-
lohradě.

Poslední tabule naučné stezky popi-
suje několik dochovaných chalup v měs-
tečku. Jsou typickou ukázkou původní 
místní dřevěné architektury, z velké části 
zaniklé po roce 1900. Při procházce bě-
lohradskou kotlinou je můžete vidět na 
mnoha místech, i když často v pozmě-
něné podobě. Tři zvlášť pěkně zachovalé 
stojí na Třetí straně.

Zpracoval: Ladislav Stuchlík,  
kresby: Petr Stuchlík, foto: autor 
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Zámecký park

 Vydejte se po modré turistické znač-
ce směrem na východ. Projdete Lázeň-
skou ulicí kolem areálu lázní a odbočíte 
na místní silničku vedoucí do obce Brtev.  
V obci je jedno ze zastavení naučné stez-
ky „Po stopách K. V. Raise na Zvičinu“, 
ze kterého se dozvíte o historii vesnice. 
Projděte vzhůru celou obcí až na okraj 
lesa.

Vstup do Hůry od obce Brtev
Z okraje lesa je nádherný pohled do 

bělohradské kotliny. Na tabuli je popis 
kotliny se jmény okolních kopců. Mapka 
se současnými i zaniklými rybníky uka-
zuje vodní bohatství kotliny. Pokračujte 
po cestě, značené modrou turistickou 
značkou, tichem lesa až ke křižovatce 
cest, do místa zvaného „Na nebesích“. 
Odsud můžete vidět část Horní Nové 
Vsi. Tady opustíte modrou turistickou 
značku a dál budete pokračovat po žluté. 

Lacinova hájenka

Na místě, kde stávala Lacinova hájen-
ka, stojí dnes altán, který zde vznikl díky 
Lesům České republiky. Seznámíte se  
s historií hájenky a jejím okolím a s ne-

lehkým životem rodiny posledního haj-
ného Laciny. Ze stráně vytéká pramen 
výborné vody, ze kterého můžete načer-
pat energii na další cestu.

Kamenná Hůra

Žlutá turistická značka vás zavede až 
ke kamennému moři, rozkládajícímu se 
vpravo od cesty. Tabule popisuje vznik 
slepencových polí a popis přírodní rezer-
vace. Je na ní také pověst o stavbě hradu 
Pecka, která s kamenným mořem souvisí. 

 Kulatý vrch

Tady pozor! Pod Kulatým vrchem 
přetíná hlavní cestu Kamennou Hůrou 
zleva doprava modrá turistická značka. 
Zde je nutné odbočit ze žluté doprava 
na modrou značku a vydat se do kopce 
na „Kulatý vrch“, nacházející se 300 m 
vzhůru od bodu A, který je vyznačený na 
mapě žlutě.

Na Kulatém vrchu je tabule s popi-
sem sopečného suku s kavernou po vy-
těžené čedičové hornině. Popsána je 
přírodní památka s původním bukovým 
porostem. Zajímavá je i pověst Poklad v 
Hůře. Pokračujte po modré značce.

Cesta vás provede nejzajímavější-
mi místy  v nejbližším okolí východní 
a severovýchodní strany města. Celý 
okruh je dlouhý 12 km, doba chůze  
3,5 hodiny. Je možné ho absolvovat 
pěšky, klidně i s kočárkem, nebo 
na horském kole. Cesta Kamennou 
Hůrou není přístupná pro motorový 
provoz.

Masiv Kamenné Hůry se vypíná 
na východní a severovýchodní stra-
ně nad plochou bělohradskou kotli-
nou. Je přirozenou bariérou, oddělu-
jící Lázně Bělohrad od výše položené 
krajiny podhorského typu za jejím 
hřebenem. Výrazně ovlivňuje míst-
ní mikroklima, které je o poznání 
teplejší a stabilnější než za hradbou 
Kamenné Hůry. Sama Hůra je zají-
mavým geologickým a biologickým 
útvarem.  Je zde zastoupeno pestré 
geologické složení od červených a 
žlutých pískovců, přes slepenco-
vé útvary, po čedičový suk vzniklý 
sopečnou činností. Celý hřeben je 
porostlý lesem, v němž vyniká pů-
vodní bukový porost, dnes chráněný 
jako přírodní památka.    
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