ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Žireč – ves připomínaná v 11. stol. jako dvůr pražských
biskupů. Renesanční zámek byl postaven v letech
1652-69 na místě starší tvrze - barokní kostel sv. Anny
z let 1668-98 - hřbitovní kaple sv. Odilona z poloviny
17. stol. – trojboká baldachýnová kaple Nejsvětější
Trojice s barokními sochami od žáků M. B. Brauna.
Křížová cesta 21. století
– „Příběh utrpení a nadějí člověka“ byla otevřena
4. října 2008. Je novodobým pojetím 300 let staré myšlenky, která se pro
spory hraběte F. A. Šporka
Poustevník Garinus od M. B. Brau- s Žirečskými jezuity tehdy
na v Braunově Betlému u Žírče
neuskutečnila. Tvoří duchovní dominantu zdejší
krajiny s ideou: „Každý
z nás si nese svým životem
vlastní křížovou cestu a bez
naděje se neobejdeme“ –
zobrazeno cyklem patnácti
sochařských zastavení.
Hospital Kuks – velmi bohatý barokní komplex jako
Křížová cesta XXI. stol. ve Stanovicích
reprezentativní šlechtická
rezidence, budovaná v letech 1694 -1724 hrabětem
F. A. Šporkem, v místech
výskytu mnoha minerálních léčivých pramenů. Po obou březích Labe
byly vybudovány parky
s kašnami, fontány se
skulpturami, větrný mlýn,

Během roku se na Kuksu pořádájí
zajímavé akce, připomínající dobu
za života hraběte F. A. Šporka

dřevěné divadlo, špitál,
kostel, zámek a lázeňský
dům. Areál byl poničený
povodní r. 1740. Terasu
průčelí špitálního kostela
Nesvětější Trojice zdobí
osm soch od M. B. Brauna.

JAROMĚŘ

Budova základní školy B. Němcové z 19. stol. a most přes řeku Labe

Jaroměř
– Městské muzeum, Husova 295 – expozice Jaroměř a Josefov očima malířů – stavba Wenkeova
obchodního domu, – nábytek J. Gočára
– Muzeum magie u koupaliště na Úpě;
– replika sochy M. B. Brauna „Plačící matka“ na hřbitově.

Interiér Muzea magie

Občerstvení na trase:
Kuks – Zámecká restaurace (otevřena v letní sezoně)
– Hostinec U Zlatého slunce, tel.: 499 692 158

Stanovice – restaurace Šporkův mlýn, tel.: 499 692 188

Jaroměř – restaurace v místě

Všeobecné informace:
Informační centrum Jaroměř - nám. ČSA 16,
tel.: 491 847 220
info@jaromer-josefov.cz
www.jaromer-josefov.cz
Informační centrum Kuks, tel.: 499 692 277
Zdravotnická služba:
tel.: 155 nebo tísňová linka č. 112
Jaroměř – poliklinika, tel.: 972 343 097
Kuks – lékárna

Plastika „Svatá rodina na křížové
cestě XXI. století ve Stanovicích
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ZA MATYÁŠEM BRAUNEM
Pěší trasa č. 2

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

ZA MATYÁŠEM BRAUNEM

Barokní hospitál a kostel Nejsvětější Trojíce v Kuksu

V malebné části podkrkonoší zavítáme k jedinečné pokladnici barokních plastik, kterou tvoří komplexy Betlém
a hospital Kuks, který budoval hrabě František Antonín
Špork za pomoci Mistra Matyáše Bernarda Brauna. Soubor
barokních plastik z období let 1723-32 byl zakomponován
do rozsáhlého anglického parku. Část areálu je navržena
do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Novodobá Křížová cesta XXI. století s patnácti zastaveními doplňuje od roku 2008 dominantu zdejší krajiny.
Průběh trasy: ZA MATYÁŠEM BRAUNEM
Zastávka ČD Žireč – parkoviště u Betlému (1,1 km) –
Braunův Betlém (1,8 km) rozcestí u altánu (2,3 km)
– Křížová cesta XXI. století (3 km) – Stanovice
(4,5 km) – Kuks (6 km) – Slotov (8 km) – Brod nad Labem (9 km) – Heřmanice (10 km) – Jaroměř (14 km).

železniční podchod a polní
cestou se dostaneme na silnici, kterou přejdeme a pokračujeme stále po červené t. zn.
do Stanovic. Přejdeme ocelový most přes Labe (vlevo
za mostem se nachází restaurace Šporkův mlýn) a po levém břehu řeky se dostaneme
pod areál hospitálu Kuks.
Pro návrat do Jaroměře vystoupáme od mostu přes
Labe k zámeckým zahradám,
kde od rozcestníku cyklotras
využijeme č. 24 „Labskou
trasu“. Po ní a stále červené t. zn. sejdeme asfaltkou
do Slotova, pak do Brodu nad
Labem, Heřmanic a posléze
po lukách dojdeme před Jaroměřský rybník. Vystoupáme
vlevo, pak odbočíme vpravo,
abychom prošli kolem krematoria a ke hřbitovu. Zde opustíme červenou t. zn., překročíme frekventovanou státní
silnici č. E 33 a sestoupíme
dolů ke koupališti na Úpě.
Naproti němu odbočíme
vpravo k Muzeu magie a dále po místní komunikaci se
dostaneme k hlavní cestě do centra Jaroměře.

POPIS TRASY
Vlakem zajedeme z Jaroměře do železniční zastávky
Žireč. Od zastávky se vydáme vpravo k železničnímu
přejezdu a po silnici 1 km vystoupáme k parkovišti nad
lesem. Z jeho rohu po naučné stezce Kuks-Betlém a žluté
t. zn. dojdeme k Betlému. Po jeho prohlídce pokračujeme dál po zeleně značené naučné stezce, která je souběžná s červenou t. zn. až k altánku na lesním rozcestí.
Zde se naučná stezka křižuje. My odbočíme levým směrem a po prudší spádnicí sejdeme pod les až na louku,
kde uvidíme první sochy Křížové cesty 21. století. Po louce sejdeme k začátku křížové cesty a podle jednotlivých
soch se dostaneme k červené t. zn. Odbočíme vlevo pod

Terasu hospitálu zdobí sochy „Neřestí a Ctností“ od M. B. Brauna

Délka 14 km trasy vede po asfaltu i delšími úseky lesních, polních a lučních cest. Převýšení asi 200 m.

