
Kolem Česka - Desetileté putování podél hranic 

Vše začalo v květnu 2018. S kamarádem Pepou jsme tehdy jeli do Blatnice pod svatým 

Antonínkem na tamní vinnou degustaci nazvanou Putování po blatnických búdách. Ve vlaku se mi 

Pepa trochu nesměle svěřil, že ho láká představa obejít Česko. Možná ani nečekal, že se jeho 

nápadu s takovým nadšením ihned chytnu. Sesumíroval jsem si totiž, že během obcházení Česka 

projdeme plno pohoří, která už dlouho plánuji navštívit a prochodit. A navíc, podobné bláznivé 

projekty mi nejsou cizí, i když jsem je zatím realizoval spíše v sedle svého milovaného bicyklu. 

Třikrát jsem se svým strýcem dojel z naší chalupy v Janově nedaleko Krnova až k moři, pokaždé k 

jinému. V roce 2009 k Baltu, 730 km z Janova na pláž u Stegny nedaleko Gdańsku nám zabralo 

10 dní. V roce 2013 jsme se vydali k Jadranu, do Terstu jsme dojeli po 1020 km ráno 13.dne. A 

naposledy to bylo právě v roce 2018. V době kdy mi Pepa svůj nápad představil, jsme již měli 

naplánovanou cestu k Severnímu moři, a tu jsme poté v létě úspěšně realizovali. Do Cuxhavenu 

jsme ujeli 1210 km za 15 dní. Kromě toho se od roku 2015 účastním Vrchařských korun - 

celoročních akcí pro milovníky zdolávání kopců (standardně jich bývá 20) na kole. S nápadem 

přišli na Valašsku a tamní korunu se mi podařilo zdolat dvakrát. Každý rok zdolávám Vrchařskou 

korunu Jesenicka, byť si v poslední době vymýšlím vrcholy sám, a dvakrát jsem dokončil 

Vrchařskou korunu Pražskou. Nicméně s pěšími vícedenními pochody zase takovou zkušenost 

nemám. Když jsem byl menší, absolvoval jsem s rodiči několik dvoudenních pochodů s přespáním 

pod širákem. Ale ve své dospělosti jsem vícedenní pochod zvládnul snad jen jednou. V létě 2014 

jsme s partou kamarádů během čtyř dnů přešli hřebenovku Veľké Fatry. Proto pro mě Pepův 

nápad znamenal i v tomto ohledu slušnou výzvu.

Ale zpět k našemu projektu. Domluvili jsme se, že vyrazíme v září. Na vrchol léta jsem totiž 

měl naplánovanou onu cestu k Severnímu moři. Za počátek a cíl jsme určili symbolicky město 

Náchod. Počítali jsme s tím, že obejití celé země podél hranic vyjde na zhruba 3 000 km a dali 

jsme si cíl zvládnout projekt do deseti let. Později jsem trasu změřil přesněji, a vyšlo mi, že bychom

se mohli vejít do 2 800 km. Ovšem jestli to zvládneme do deseti let samozřejmě nevíme. Oběma 

nám letos bude třicet, mě čeká příští rok svatba. Když se nám narodí děti, půjde samozřejmě náš 

projekt na odstavné koleje. Ale i kdyby nám to trvalo let dvacet. Jednou ho dokončíme! Náš projekt

není závod s časem ani honba za kilometry. Naším hlavním cílem je poznávat. Poznávat místa 

známá i neznámá, krásná i obyčejná, všední i tajemná. Hory i města, přírodu i industriál, památné 

stromy i domy. Jsme oba podobní blázni a zajímá nás prakticky všechno. Třešničkou na dortu je 

pak pro nás možnost poznávat, jak se lidem v pohraničních oblastech žije. Totiž, prvotním 

impulsem Pepova nápadu byly výsledky prezidentské volby v lednu 2018. Jako už poněkolikáté 

byla totiž v mapě volebních výsledků jasně vidět hranice Sudet. Ač byl název Sudety vymazán z 

českých atlasů, hranice mezi oblastí, ze které bylo po válce vyhnáno německé obyvatelstvo a 

zbytkem země, je stále velmi dobře patrná v mnoha mapách zobrazujících ekonomické, 

demografické či sociologické ukazatele. Ať už jde o nezaměstnanost, počet exekucí, délku života, 

nebo třeba právě volební výsledky. Rádi bychom se tedy pokusili tyto ukazatele více pochopit. A ta 

hranice státní, která nám má být během těch deseti let průvodkyní? Předně je třeba říci, že 

nehodláme chodit přesně po hranicích. Ono by to ani všude, například uprostřed vodních toků, či v



národních parcích a rezervacích často nešlo. Chceme poznávat zajímavá místa podél státní 

hranice, jak na území našem, tak u sousedů. Bohužel, v době kdy tyto řádky píšu, se státní hranice

opět stala reálnou překážkou kvůli pandemii koronaviru. Pokud zůstane nějaký čas zavřená, o 

čemž se momentálně mluví, budeme si muset nějaký čas vystačit s naším územím...

Tolik k úvodu, ve kterém jsem se náš projekt pokusil představit. V následující první kapitole 

bych vám rád popsal krásy města Náchod, kde naše putování začalo, a kde doufejme zdárně za 

několik let skončí.

Náchod - Město Škvoreckého, Jiráska a kvalitní architektury

Náchod, východ, záchod. Možná znáte onu vtipnou fotku, na které jsou tyhle tři cedule z 

náchodského nádraží pěkně pod sebou. Vlastně to byl právě tenhle fórek, který mě inspiroval k 

tomu, abychom začali obcházet Česko právě v Náchodě. Navíc ani jeden z nás neprošel ještě 

hřebenovku Orlických hor, a tak byla volba jasná. K hřebenovce Orliček se dostaneme později, 

nejprve se zastavíme v samotném Náchodě. 11.9.2018 nás autobus náhradní dopravy dovezl do 

Náchoda z České Skalice a vyplivnul nás u nádraží po deváté hodině ranní. Prvním dojmem z 

Náchoda ale byla obří textilka vedle příjezdové komunikace, byl to totiž právě textilní průmysl, který

se v 19.století zasloužil o rozvoj města v poněkud ospalém zemědělském kraji. Náchod patřil k 

největším centrům bavlnářství v celé rakouské monarchii. Náchodské nádraží nás ovšem 

nepotěšilo. Po modernizaci zmizela nejen ona vtipná kombinace cedulí, nádražní budova je navíc 

nevkusně zfasádizovaná a působí hodně bezduchým dojmem. Slavnostní okamžik tedy neměl 

dlouhého trvání, rychle jsme se vyfotili a vyrazili do našeho prvního kilometru. 

Zpočátku nám nicméně kilometry nenaskakovaly příliš rychle. Náchod je totiž město, 

kterým by bylo opravdu velká škoda projít bez povšimnutí. Pepa i já jsme velkými milovníky 

moderní architektury a doslova žereme Davida Vávru, který Náchodu věnoval celý jeden díl 

Šumných měst. Začneme tedy moderní architekturou města. Málokde se totiž naskýtá příležitost 

obdivovat architekturu i zevnitř v takové míře jako v Náchodě, což je prvek, na který budeme asi 

nejdéle vzpomínat. První taková příležitost se naskytla v domu Bartoňů z Dobenína, navrženým v 

roce 1931 Otakarem Novotným. Bratři Bartoňové byli místní textilní honorací, kterou císař dokonce

povýšil do šlechtického stavu. Byli velkými mecenáši umění a proto nepřekvapí, že pro ně 

pracovali ti nejlepší umělci. Na výzdobě jejich domu se dále podílel např. František Kysela, který je

autorem nádherných leptaných oken v arkýři. Dům působí zvenčí poněkud těžkopádně, ale pravá 



krása je skryta uvnitř. Jelikož je dnes v domě sídlo knihovny, celá řada vynikajících detailů ve stylu 

art deco je očím veřejnosti k dispozici. Kromě oněch oken to jsou ozdobné prvky zábradlí, svítidla, 

freska na stropě či původní nábytek. Také u další stavby spojené s Bartoni z Dobenína jsme využili

možnosti podívat se dovnitř. Vilu pro Josefa Bartoně navrhl v roce 1928 Pavel Janák. Vila, která je 

zvláštní směsí funkcionalismu a neoklasicismu, stojí v exponované poloze vůči městu i zámku a 

kdo se k ní od náměstí vyšplhá může být odměněn nejen krásným výhledem. Ve vile sídlí Dům dětí

a mládeže a jelikož bylo otevřeno, naskytla se nám možnost nahlédnout do dřevem obložené haly 

a přes prosklené dveře i do kruhového obývacího pokoje, ve kterém je dnes herna. 

Obr. vlevo – leptaná okna od Františka Kysely na domě Bartoňů z Dobenína

Obr. vpravo – Kruhový obývací pokoj ve vile Josefa Bartoně (Pavel Janák)

Pavel Janák je také autorem budovy spořitelny na náměstí, ve které je dnes pobočka 

Komerční banky. Budova z roku 1930 zaujme výrazným pilovitým tvarem boční fasády do 

Palackého ulice. Zástavba Masarykova náměstí je z větší části moderní, dominantní jsou kromě 

zmíněné Janákovy spořitelny dvě slohově odlišné dvojice budov. Naproti historizující budově nové 

radnice z roku 1904 od Františka Podhájského, do které jsme také nakoukli, stojí strohá 

funkcionalistická budova pošty z roku 1930 od Milana Babušky. Obdobnou dvojici tvoří historizující 

záložna Jana Heindla (1902) s funkcionalistickým činžákem Adolfa Erbena, místního rodáka, který 

je také autorem nedalekého funkcionalistického obchodního domu U Města Paříže z roku 1935. 

Starší zástavbu si náměstí uchovalo snad jen na straně pod zámkem, kde stojí budovy děkanství a

staré radnice. Zámek, korunující lesnatý svah, se

tyčí přímo nad nimi. Malebný pohled dotváří

podivná stavba kostela sv. Vavřince uprostřed

náměstí. Původně gotický chrám byl přestavován

po požárech a na první pohled upoutá bizarní

dvojicí věží. Věže Adam a Eva jsou netradičně

umístěny po obou stranách presbytáře a jejich

horní část je ze dřeva. Kromě obvyklých barokních

soch a kašny mají na náchodském náměstí ještě

pranýř a na veškeré hemžení se z lavičky dívá

nejslavnější místní rodák Josef Škvorecký. 



Obr. vlevo – Záložna, Erbenův činžák, kostel sv. Vavřince a hotel U Beránka

Obr. vpravo – Nová radnice a pošta

Náchod si vůbec hezky připomíná významné osobnosti, spjaté s městem. Kousek nad 

náměstím se nachází Park osobností. Vedle laviček, uspořádaných terasovitě ve svažitém terénu 

se nachází 12 destiček, každá se základní informací o dané osobnosti a QR kódem pro další 

podrobnosti. Takovýchto drobných vychytávek si s Pepou vždy snažíme všímat a tam, kde 

podobné prvky ve veřejném prostoru mají, se cítíme dobře, protože je to pro nás znamení, že mají 

lidé k danému místu vztah a chtějí, aby se v něm dobře žilo. Z oněch osobností se sluší zmínit 

alespoň architekta Jana Letzela, který se v Náchodě narodil, ale bohužel v něm nemá ani jednu 

stavbu. Velkou část života prožil v Japonsku a v Hirošimě navrhl veletržní palác, na který později 

dopadla atomová bomba. Torzo budovy dnes slouží jako Památník míru. Při prohlídce Náchoda 

nám ovšem vyhládlo a také v tomto směru se o nás dovedli v Náchodě postarat. Přímo na náměstí

stojí secesní hotel U Beránka z roku 1914 architekta Aloise Čenského. V jeho restauraci, s 

částečně dochovaným původním zařízením, jsme si dali vynikající oběd, za mě to byla 

žampionová polévka, zeleninová tortilla a lattéčko, Pepa chválil výbornou sekanou. A samozřejmě 

Primátor - místní zlatavý mok, navíc měli můj oblíbený Weizenbier!

Obr. vlevo – Park osobností

Obr. vpravo – Oběd U Beránka



Čas ovšem značně pokročil a my se pomalu museli začít zaobírat myšlenkami na další 

pochod. Ještě než jsme ale město opustili, vyšplhali jsme se Regnerovými sady nahoru k zámku. 

Sady nesou jméno v Náchodě zesnulého Josefa Regnera z Havlovic, kněze a národního buditele, 

který se stal hlavním hrdinou Jiráskovy čtyřdílné kroniky U Nás, odehrávající se v nedalekém 

Hronově. Náchodský zámek a město pod ním Jirásek zvěčnil v románu Na dvoře vévodském, 

který jsem předchozí večer dočítal do 4 do rána, a tudíž se tak úplně nevyspal. Na to, abychom šli 

na prohlídku interiérů, už nebyl čas, i tak jsme se ale pokochali renesančně barokní nádherou, 

krásné jsou zejména portály. V zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie nás pak zaujala socha sv.

Marka, u které jsme nebyli přesvědčeni, zda evangelista nepožil nějakou omamnou látku. Jeho lev 

ji totiž požil zcela určitě. Alejí Kateřiny Zaháňské, oné “paní Kněžny” z Babičky, která na Náchodě 

vyrůstala a vystupuje také v Jiráskově románu, jsme pak došli až k vojenskému hřbitovu, kde 

odpočívají oběti prusko-rakouské bitvy z roku 1866, která předcházela bitvě u Hradce Králové. 

Obr. vlevo – Zámek

Obr. vpravo – sv. Marek se lvem ze zámecké kaple

Obr. dole – Vojenský hřbitov

Seběhli jsme ještě znovu do města, ale 

naše návštěva Náchoda už se chýlila ke 

konci. Zaujal nás ještě obchod s polskými 

potravinami, kde jsem se zásobil především 

lahodným polským mlékem, větší nákup jsme 

pak udělali v Penny a mířili ven z města. 

Kolem dvou kostelů, barokního kostela sv. 

Michaela a zejména hřbitovního kostela sv. 

Jana Křtitele ze 13.st., který je vůbec nejstarší budovou v Náchodě. Hned naproti hřbitovu stojí ona

velká textilka, zmíněná na začátku. V současnosti v ní funguje podnik Astratex, produkující dámské

prádlo. Z dalších průmyslových objektů jsme viděli ještě gumárnu Rubena a výrobnu elektromotorů



Atas. Zato velká textilka Tepna zkrachovala v roce 2006. Náchod jsme nakonec definitivně opustili 

ve tři odpoledne a údolím Metuje se vydali směrem k Orlickým horám, kterým se budu věnovat v 

dalším díle. Ač nás Náchod zdržel na šest hodin, vůbec jsme toho nelitovali, moc se nám v něm 

líbilo. Byli jsme ovšem rádi, že se k nám nikdo další nepřidal, protože prohlížení měst ve víc lidech 

bývá vždy kámen úrazu…

Obr. vlevo – Kostel sv. Jana Křtitele                                                   Obr. vpravo – Textilka Astratex


