
 

Masarykova studánka 

Dráček Zvičiňáček 

 

Právě díky Masarykově studánce se stal 

pohádkový drak symbolem této části 

Podzvičinska. V balvanech hlídá pramen čerstvé 

vody. 
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Sdružení Podzvičinsko 

Holovousy 39, 508 01 Hořice 

info@podzvicinsko.cz 

www.podzvicinsko.cz 

www.podkrkonosi.eu 

Výlety do okolí 

Bílá Třemešná – na místě bývalého zámečku je 

postavena vila s pamětní síní Jana Ámose 

Komenského, který zde nalezl útočiště před 

odchodem do vyhnanství. Dále nesmíte vynechat 

vodní dílo Těšnov, pohádkovou přehradu na řece 

Labi. Okolí je romanticky nazýváno Les 

Království.  

Lázně pod Zvičinou- cestou z Bílé Třemešné na 

Zvičinu projdete kolem dvou zachovalých 

lázeňských budov. V současné době je "Hotel po 

Zvičinou" pronajat paní Nancy Engelen z 

Holandska. V provozu je pouze hlavní budova.  

V hotelu naleznete mimo jiné půjčovnu kol, 

kánoí, lyží, snowboardů. Areálu je umístěno 

dětské hřiště, přírodní koupaliště a mini statek. 

 

Horní Brusnice – leží na cestě z Bílé Třemešné 

na Pecku. Obec je známa svými lidovými 

stavbami nebo kostelem sv. Mikuláše. 
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Historie 

Studánka pochází z roku 1923, nachází se asi 500 

metrů pod vrcholem Zvičiny u červené turistické 

trasy z Bílé Třemešné na Zvičinu. K sochařské 

výzdobě studánky byl vyzván prof. hořické 

sochařsko kamenické školy Václav Suchomel. 

Motivem je pohádkový drak, který v balvanech 

hlídá pramen čerstvé vody – Masarykovu 

studánku. Draka vytesali žáci školy pod vedením 

svého učitele v průběhu dvou let. Doprava 

hotového díla na místo nebyla snadná, neboť 

hlavní kus vážil 30 q. Stezka musela být 

v některých místech upravena a rozšířena. Na 

poslední části cesty byl celý náklad dopravován 

pomocí kladky, zvedáků a podkládáním plechů 

pod kola vozu, aby se nezabořila za nastalého 

deště do rozmoklé půdy nebo aby se vůz nezřítil z 

příkré stráně. Doprava trvala dva dny. V neděli 7. 

října 1923 o jedenácté hodině byla slavnostně 

Masarykova studánka předána veřejnosti za 

účasti 25 lidí. 

 

Současnost 

Zvičina, v jejíž blízkosti se Masarykova studánka 

nachází, je nejvyšším kopcem 17 km dlouhého 

horského hřbetu. Zvičina spolu s Masarykovou 

studánkou byla cílem srazů, poutí a dodnes patří 

k nejčastějším výletům na Královédvorsku. Její 

vrchol s kostelíkem, založeným roku 1584 

(dřevěná stavba) a přestavěným v letech 1706-

1711, i turistická Raisova chata jsou snadno 

dostupné cestami z Bílé Třemešné, z Mezihoří, 

od Třebihoště, od Chroustova či Horní Brusnice. 

Tato místa navštěvovali Karel Jaromír Erben, 

Karel Václav Rais, Jaroslav Vrchlický, Václav 

Štěch, Ignát Hermann nebo Karel Hynek Mácha.   

Vrchol Zvičiny je vynikající místo pro lyžování i 

paragliding. V minulosti zde bylo i první 

plachtařské letiště.  

 

Akce v oblasti 

V této oblasti se pořádá řada kulturních, 

společenských a zábavních akcí. Jmenujme 

například otvírání a zavírání turistické sezony na 

Zvičině, která je na podzim provázena drakiádou 

pro děti.  

 

Další akcí je již tradičně běh na Zvičinu – start je 

v Šárovcově Lhotě nebo zimní táboření na 

Zvičině, pořádané KČT. 

 


