
PoPls cYKLoTURlsTlcKÉHo yýleru
po vybraných památkách bitvy u Jičína 29' června 1866

Cyk|istický výlet začněte na Letné u rakousko'saského pomníku (2).

Kolem prochází hlavní cyklotrasa č. 14, po které budete pokračovat smě_
rem na Prachov. Ještě neŽ opustíte Jičín, pojedete před parkovištěm ko-
lem pomníku pruského 2. granátnického pluku. Cyklotrasa č. 14 vede do
podjezdu pod hlavní silnici a pokračuje do Holína. Kdybyste však chtěli
ještě vidět pomník rakouského vojína 18. praporu polních myslivců, mu-
síte opatrně projet kruhový objezd a pomník hledat nalevo před autoba-
zarem. Pokračovat po frekventované si|nici první třídy směr M|adá
Boleslav na ohaveč nedoporučujeme'

Jedte dál po cyklotrase č' 14 Holínem a v prudké pravotočivé zatáč-
ce nad hřbitovem pokračujte rovně do Horního Lochova, kde jsou u hřbi-
tova pomníky rakouského 42' a73. pěšího pluku. Vrat'te se stejnou sil_
ničkou zpět na cyklotrasu č' 14 a po ní projed'te obcí Prachov' Napravo
na okraji lesa naproti vstupu do Prachovských skal najdete čtyři pomníky.
Pokračujte stále po č. 14 kolem Prachovských ska| aŽ na křiŽovatku
u Pařezské Lhoty, kde odbočte vpravo k Jino|ickým rybníkům. Další dva
pomníky hledejte v|evo na návsi v Jinonici. Vyjed'te z návsi u pomníků
směrem k hlavní si|nici a tam nalevo před přejezdem a hostincem je
u hlavní silnice ještě jeden pomník 1 důstojníka a 18 vojínů. Nyní musíte
abso|vovat nebezpečný úsek po siInici č. 35 přes přejezd směr Jičín a od-
bočit vlevo naZámezí. Projedete Dolním Podůlším, přejedete Železniční
trať a u dopravn í značky, která označuje okraj obce Zámezi se dáte vpra-
Vo cestou nebo kolejemi od traktorů, kde nad úvozem u BoŽích mukjsou
dva pomníky. Cestu úvozem nedoporučujeme, raději se Vrat'te na siInici
a prójed'te ŽámezÍm na křiŽovatku, kde odbočte Vpravo na Železnici.

Cestou do Železniceještě můŽete odbočit vpravo po asfaltové silnič-
ce k rybníku Valcha, kde za hrázi nad rybníkem je kamenný kříŽ' Vrátíte
se kolem rybníku zpět na Silnici a pojedete vpravo do Zeleznice. Nejprve
vy.jedete prudkým stoupáním ke kostelu. Před kostelem se nachází po-
mník rakouské Piretovy brigády a na hřbitově pomník rakouského setní-
ka Kováříka. od koste|a sjedete rovně dolů a po zelené pěší turistické
značce pojedete směrem k železničnÍ zastávce. Cestou minete po pravé
straně sochu sv. Václava. Po překonání Že|ezniČního přejezdu odbočíte
stále společně se zelenou turistickou značkou vpravo za pilu'

Po|ní cestou dorazíte do Dílců. Kdo by chtěl navštívit pomníky prus-
kého 8. granátnického a 48. pěŠího pluku' musel by pokračovat osadou
a v levotočivé zaIáčce opustit silnici. Potom se vydat polní cestou na Vý-

razné návrší' které se nacházi mezi Dílci, PodŮlším a Zámezím' Hlavní
trasa odbočí hned na okraji Dílců vlevo polní cestou' která vás povede ko-
|em pomníků saského setníka Subeho a saských vojínů. Prob|ematické je
vyhledání saského obelisku nad Dílcemi' Je skryt v lesíku na Vrcholku,
kam nevede Žádná cesta a musíte tam jít vpravo po okraji pole. AŽ se vrá-
títe na polní a budete pokračovat, můŽete volit ještě nenápadnou odboč-
ku v|evo k Cidlině' kde najdete pomník saského setníka u cesty nedaleko
Prostředního Mlýna. Pak pojedete směr vrch Zebín, narazite na modrou
turistickou značku' po ní se dáte Vpravo, u bývalého Bílého mlýna přeje-
dete na Žlutou a znovu přes Cidlinu dorazíte do Kbe|nice.

cesta k ossariu nad Kbelnicí je problematická tÍm, že Se tam dosta-
nete pouze po frekventované silnici č. 35. Do Jičína doporučujeme
pouŽít modrou turistickou značku kolem Cidliny, poblíŽ které se nacházi
rovněŽ pomník rakouských vojínů. NaVrhI: Jan Petera


