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Pokračování NS K. J. Erbena seznamuje návštěvníky 
i se vzdálenějšími místy, ovšem neméně 
zajímavými. I tato trasa informuje o miletínském 
rodákovi K. J. Erbenovi, o jeho životě a dílu, 
především sbírce balad Kytice. Do děje vás vtáhne 
dřevěná socha Vodníka! Stezka navazuje na 
stávající stezku u rodného domku K. J. Erbena, kde 
má také své první zastavení. Dále trasa vede přes 
červenou Třemešnou a Vrbiny až ke kostelu sv. 
Petra a Pavla na Byšičkách. Odtud stezka prochází 
kolem rybníků Hluboký a Nadýmák. 
Ve vesničce Vlkanov se otevírá panorama Zvičiny 
a přes Miletínek nás stezka zavádí zpět do Miletína. 
Celková trasa stezky je cca 14 km.
— Miletín – rodný dům
— červená Třemešná – kostel sv. Jakuba Většího,   

balada Poklad
— Vrbiny – úryvek balady Svatební košile
— Vrbiny – 2. úryvek balady Svatební košile
— Byšičky – kostel sv. Petra a Pavla, balada

Svatební košile
— Rybník Hluboký – balada Vodník
— Rybník Nadýmák – balada Štědrý den
— Vlkanov – vyhlídka na Zvičinu
— Miletínek – Erbenovy pohádky
— Miletín – dům čp. 126, bývalý pivovar

DaLŠÍ
ZaJÍMaVOSTI
Z MILETÍNa
a JEHO OKOLÍ

TRaDIčNÍ 
akCe

POKRačOVáNÍ 
stezkY

— Rodný domek K. J. Erbena – památník 
miletínského rodáka, interiér tvoří dobový nábytek, 
rodinné památky a akvarely z Erbenových balad 
od R. Švajdlera.
— Kostel Zvěstování P. Marie – gotický kostel ze 
13. století. V 17. – 18. století rozšířen a několikrát 
rekonstruován. Po požáru v 19. století regotizován 
a rozšířen. 
— Miletínská věž – hranolová dvoupatrová zvonice 
u kostela. Zřejmě sloužila jako vstupní věž řádového 
domu německých rytířů. Původní zvony byly za 
II. světové války zničeny, ve 20. století nahrazeny 
třemi zvony, zasvěcenými Sv. Josefu, Sv. Václavu 
a Panně Marii.
— Sklepení se studnou – středověké klášterní 
sklepení se studnou, jediný pozůstatek po zchátralé 
tvrzi a opuštěném klášteře Řádu německých rytířů.
— Barokní zámek – postavený v letech 1693–1701 
na místě vodního hradu. V 19. století empírově 
upraven a rozšířen o anglický park, který je dnes 
nepřístupný. V zámku sídlí Muzeum českého 
amatérského divadla. 
— Miletínské modlitbičky – krájené perníčky 
s marcipánem, cukrovou polevou a mandličkou 
na vrchu, která symbolizuje křížek na deskách 
modlitební knížky. →

duben – Tradiční miletínská pouť
květen – Tradiční pivní slavnosti v Miletíně
červen – Turistický pochod K. J. Erbena
červenec – Svatojakubský jarmark 
lidových řemesel

— Miletínská bažantnice – v roce 1956 vyhlášena 
státní přírodní rezervací. Ochrana smíšeného lesu 
(místy lužní charakter) se staletými duby, rybníky 
a loukami s význačnou květenou. 
— Miletínské lázně (Svatojánské) – bývalé 
významné místní lázně s barokní kaplí 
sv. Jana Nepomuka z roku 1752. 
— autokemp a koupaliště – v areálu stravování, 
volejbalové a dětské hřiště, stolní tenis, půjčovna 
sportovního náčiní, kuchyňka, WC a sprchy, 
úschovna kol.

1 / Rodný dům K. J. Erbena
2 / Kostel Zvěstování P. Marie
3 / Miletínská věž
4 / Sklepení se studnou
5 / Barokní zámek
6 / Miletínské modlitbičky
7 /  Miletínská bažantnice
8 / Miletínské lázně
9 / autokemp a koupaliště
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Spisovatel a básník Karel Jaromír Erben se 
narodil 7. listopadu 1811 v  Miletíně. Proslul 
především jako představitel literárního 
romantismu, překladatel a sběratel českých 
lidových písní a pohádek. Byl nadaným synem 
miletínského obuvníka a jeho ženy. Již od 
mládí měl obrovský cit pro hudbu. Studoval na 
gymnáziu v Hradci Králové a později filosofii 
a práva v Praze. Měl tři dcery a po smrti své první 
ženy se opět oženil. Zastával několik zaměstnání, 
z významnějších jmenujme: spolupráce 
s F. Palackým v Národním muzeu, redaktor 
Pražských novin, archivář a sekretář Národního 
muzea a později města Prahy. 
Dne 21. listopadu 1870 v Praze podlehl plicní 
nemoci.
 
Zajímavost:
Tři dny po své smrti byl Karel Jaromír Erben 
zvolen čestným členem Jihoslovanské 
akademie věd a umění v Záhřebu. Jeho zetěm se 
stal známý historik antonín Rezek.

Naučná stezka K. J. Erbena je jedinečný projekt, 
který provází krásnou podkrkonošskou přírodou. 
Miletínský rodák, český spisovatel a básník, Karel 
Jaromír Erben prožil v této oblasti své dětství 
a mládí. Městem i jeho okolím se velice rád 
procházel, krajina a oblast Miletínska inspirovala 
mnohá z jeho děl. Okruh stezky měří něco málo 
přes 5 km a má 10 zastavení s odpočinkovými místy 
a informačními tabulemi. Ty představují nejen 
Erbenův život a zřejmě nejznámější dílo Kytici, ale 
také krásnou čistou přírodu, zajímavosti a legendy 
spjaté s Podkrkonoším. Stezka aktivně zapojuje 
všechny smysly návštěvníků. Jako z pohádky 
vystupují dřevěné sochy Polednice nebo Pána 
na koni. Stezka je vhodná pro všechny věkové 
kategorie, své zde naleznou jak děti s rodinami, 
tak i aktivní senioři nebo školní výpravy.

Popis jednotlivých zastavení:

Naučná stezka začíná u rodného domku K. J. Erbena 
a končí u Miletínské věže. Lze ji však absolvovat od 
kteréhokoliv zastavení, jelikož každá informační 
tabule má drobný nákres celé naučné stezky. 
První zastavení se nachází u rodného 
domku K. J. Erbena. Zde je umístěno 
muzeum věnované době, životu i dílu 
tohoto slavného rodáka. Za zmínku stojí 
pamětní deska umístěná na průčelí domu, jejího 
odhalení se zúčastnili významné české osobnosti 
jako K. V. Rais, a. Jirásek, J. Vrchlický aj. Od rodného 
domu se vydáme ven z města, kde se po 400 m 
nedaleko malé studánky nachází druhé zastavení. 
To je spojené se sbírkou Kytice hned dvěma 
symboly. Prvním je dřevěná socha Polednice 
a druhým rozeseté rostlinky mateřídoušky okolo 
studánky. Návštěvník se zde dozví něco z historie 
Erbenovy rodiny, protože dříve v místě stál ovocný, 
převážně třešňový sad, ve kterém jeho otec 
pracoval. Jestlipak zde najdete ty třešně i dnes? 
Dále pokračujeme po unikátní značce žlutomodré 
barvy. Po 350 m se objeví 
třetí zastavení. Chmurné místo bývalého 
popraviště dýchá svou historií z doby, kdy město 
získalo od Otakara Přemysla II. hrdelní právo. 
Toto místo se odráží v Erbenově baladě Dceřina 
kletba. Zhruba o 500 m dále se nachází v pořadí 
čtvrté zastavení. To je hlídáno dřevěnou sochou 
Pána na koni, který svůj pohled směřuje na město 
Miletín. Návštěvník, pohledem přes rameno pána, 
uvidí přímo na rodný domek. K tomuto místu se 
váže balada Zlatý kolovrat. Dále cesta pokračuje 
cca 750 m po silnici, až do obce Brodek, kde se 
sejde k Miletínským lázním. Zde se nachází páté 
zastavení. To je věnováno především době, kdy 

lázně prosperovaly a lidé se zde scházeli za účelem 
léčení. Místo je úzce spjato s baladou Záhořovo 
lože a také s Erbenovým přítelem
K. H. Máchou. Malou oklikou skrz lesy nás trasa 
po 1100 m zavede k šestému zastavení. Zde je 
jedinečný výhled do okolí, který sám básník 
obdivoval a následně ztvárnil v několika baladách.  
Dávnou atmosféru dotváří i sloup s křížkem, který 
zde stojí přesně od roku Erbenova narození – 1811. 

Po 1000 m se stezka vrací zpět do města a zavádí 
nás na zdejší hřbitov, kde se nachází 
sedmé zastavení. To podává informace nejen 
o rodině Erbenově, která je z části na zdejším 
hřbitově pochována. Žlutomodrá značka nás 
zavede na rozcestí, kde se dáme doprava po hlavní 
silnici, která nás po 850 m dovede na náměstí K. J. 
Erbena. Zde je vedle pomníku K. J. Erbena umístěno 
osmé zastavení, které informuje o historii města 

a Erbenových přátelích J. N. Lhotovi a Dr. J. Karáskovi. 
Projdeme-li úzkou uličkou, nalezneme po 150 m 
jednu z nejstarších historických památek města 
– Miletínskou věž a také deváté zastavení stezky, 
které vypovídá o životě a studiu K. J. Erbena. O 30 m 
dále se naučná stezka K. J. Erbena loučí posledním 
desátým zastavením. Jak jinak může být uzavřen 
tento okruh než vzpomínkou K. V. Raise na výjimečné 
Erbenovo dílo – sbírku Kytice. 
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