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Okruh Zvičinské vyhlídky je určitou formou naučné 

stezky. Tento projekt nahrazuje chybějící 

rozhlednu na Zvičině. Smyslem je podat 

návštěvníkům informace o okolí. Na pěti 

zastaveních najdete velkoformátové fotografie 

s popiskami okolí. Místa jsou doplněna o lavičky. 

Trasu lze lehce zmapovat, jelikož je značená jako 

naučná stezka. 

 

Projekt byl financován z programu rozvoje 

venkova. Slavnostní otevření proběhlo 

v listopadu 2010. 

***** 

Sdružení Podzvičinsko 

Holovousy 39, 508 01 Hořice 

info@podzvicinsko.cz 

www.podzvicinsko.cz 

Zvičinský hřbet je členitým masívem, který má 

jihovýchodní směr v délce cca 17 km. Rozprostírá 

se od horního toku říčky Bystřice v náhorní plošině 

u Pecky a konec je umístěn západně od Dvora 

Králové nad Labem, kde pozvolna přechází 

do Libotovského hřbetu. V celé oblasti Zvičiny 

pramení četné potůčky. Na severním svahu lze 

nalézt lázně pod Zvičinou a o kousek výše 

k vrcholu je studánka s plastikou dračí hlavy 

od V. Suchomela (profesor sochařské školy 

v Hořicích). Na jižním svahu se kdysi těžilo stříbro, 

a proto je nazýváno Havírna. Zde můžete nalézt 

bývalé tvrziště Kamenný hrádek a Miletínské 

lázně. O kousek dále, v části jihovýchodní, se 

nachází Betlém, tj. soubor plastik v přírodním 

prostředí od M. B. Brauna a také přírodní 

chráněné skalnaté území Čertovy hrady. 

Zvičina je typická svým zvonovitým tvarem, který 

poskytuje za krásného počasí mimořádnou 

vyhlídku. 
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 Zvičina a její kraj jsou oblastí kamenitou a je 

typická svou delší a tvrdší zimou. Proto toto území 

nebylo zdaleka tak hojně osidlováno a i nálezy 

pravěkého osídlování jsou zde ojedinělé. 

Za zmínku stojí především Mlázovice, Vřesník a 

Želejov. 

Trvale osídleno je toto území až po příchodu 

Slovanů v 5. století n.l. Na území dnešního 

Vřesníku bylo objeveno staroslovanské sídliště, 

kde původně stála osada. Zde byla nalezena 

keramika pražského typu, tj. keramika vyráběna 

ručně, nikoliv na hrnčířském kruhu, kde především 

šlo o vysoké hrncovité nádoby vyklenuté v horní 

části, s nízkým hrdlem a zaobleným okrajem. 

Slované pod tlakem Avarů vybudovali obranná 

hradiště, kde nejznámější je hradiště Vala 

nad Kalem. Lid Podvzčinska v té době patřil 

ke kmenu Charvátů. 

V 10. století docházelo na našem území 

ke slučování slovanských kmenů, což vedlo 

k vytvoření prvního českého státu. Hranici 

Podzvičinska tvořily Chlumy na jihu a pomezní 

hvozd na severu, který jako první zdolali Poláci 

v roce 1110, kdy překonali Krkonoše i Chlum a 

porazili v bitvě na říčce Trotině českého knížete 

Vladislava I. 

Následně je historie Zvičinska spojena s historií 

města Miletín a od roku 1624 s panstvím Bílé 

Poličany. 

 

Asi v 15. století vznikla na západním svahu Zvičiny 

malá obec, která již od roku 1561 nesla 

stejnojmenný název – Zvičina. V roce 1584 dal Jiří 

z Valdštejna, tehdejší vlastník Miletína a tedy i 

Zvičinska, vybudovat na vrcholu Zvičiny malý 

dřevěný kostelíček. Následně v roce 1624 připadlo 

celé území Albrechtu z Valdštejna. V období 

1627 – 1628 se v Bílé Třemešné ukrýval ,,učitel 

národů“ Jan Ámos Komenský. Po třicetileté válce 

v II. pol. 17. století zde probíhala germanizace.  

V 18. – 19. století se několikrát změnilo vlastnictví 

oblasti a v roce 1873 bylo zakoupeno Rosou 

kněžnou z Hohenlohe-Bartenštejna. V té době 

převládalo na Zvičinsku zemědělství. Věděli jste, že 

se zde také pěstovalo červené zelí zvané 

,,zvičinské“ – horské?  

V letech 1850 – 1914 se Zvičinsko potýkalo 

s živelnými pohromami a s následnou krizí za I. a 

II. světové války.  

V I. pol. 20. století zaniká také proslavené 

perlařství. 

Z vyhlídky z Raisovy chaty (rozhledna je otevřena 

na požádání) lze shlédnout celé Krkonoše, 

Rýchory, Krkonošské podhůří, Broumovskou 

vrchovinu, Orlické hory, Novoměstsko, Záchlumí, 

Jičínsko, Novopacko atd. Říká se, že za krásného 

počasí je možné spatřit jednu třetinu Čech.  

Původně zde byl v roce 1891 postaven dřevěný 

hostinec Josefem Machkem – Patceltem. V roce 

1900 objekt koupil Klub českých turistů, který je 

vlastníkem dodnes, a v roce 1913 nechal 

hospodářské stavení a hostinec nahradit chatou. 

Stavba rozhledny proběhla až v roce 1925, kdy 

k chatě byla přistavěna věž s unikátní otáčivou 

prosklenou nástavbou. Zde byl také umístěn velký 

astronomický dalekohled se stonásobným 

zvětšením. Následně v roce 1926 proběhlo 

slavnostní otevření rozhledny a v roce 1927 byla 

chata pojmenována po Karlu Václavu Raisovi, 

rodáku z nedalekého Bělohradu.  

Na vrcholu Zvičiny se kromě Raisovy chaty 

s rozhlednou nachází i barokní kostelík sv. Jana 

Nepomuckého, televizní stanice a na severním 

svahu Zvičiny jsou lyžařské vleky a sjezdovka.  

 


