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Putování po stopách K. J. Erbena

Jana Sehnalová

Ke 200. výročí narození K. J. Erbena připravila naše knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší přednášku a prezentaci 

o autorově životě a díle pro žáky 2. stupně základní školy. Do prezentace jsme zařadili i informaci o nové naučné 

stezce, která vede za poznáním Miletína a poznáním života místního rodáka K. J. Erbena. Naučná stezka o délce 

5 km byla otevřena 19. července 2010. Začátek stezky, která má 10 zastavení, je u Erbenova rodného domku. 

Stezka opouští Miletín severním směrem a vede nás k vyhlídce na Miletín, kde je zastavení č. 4. Dřevěná socha 

Pána na koni zaujme zejména děti, které do schránky můžou vhodit svá přání. U Svatojánských lázní se stezka 

vrací zpět k Miletínu. Závěr stezky je v centru města, kde je u Erbenova pomníku zastávka č. 8, o kousek dále u 

věže a kostela jsou poslední dvě zastávky, č. 9 a 10.

Učitelka českého jazyka a literatury byla tak nadšená, že se rozhodla uspořádat školní výlet pro žáky 8. třídy, kde 

byla třídní učitelkou, právě do Miletína. Oslovila mě, zda bych jí pomohla připravit program. Na jeden den jsme 

naplánovali návštěvu rodného domku K. J. Erbena a procházku po naučné stezce. Druhý den se k nám připojila 

knihovnice Věra Trybenekrová z Městské knihovny Jičín, kterou jsme požádali o spolupráci. Víme, že jičínská 

knihovna nabízí podobnou aktivitu školám okresu Jičín.

Autobusem jsme společně dojeli do blízkých Lázní Bělohrad a odtud jsme se vydali na literární vycházku přes 

Byšička, Bílou Třemešnou až do Miletína. Během cesty jsme si recitovali balady ze sbírky Kytice. Na mírném 

návrší zvaném Byšička  jsme našli kostelík sv. Petra a Pavla se hřbitovem. Panorama místa je tu nádherné, 

každému romantikovi musí zaplesat srdíčko. Ne nadarmo sem Karel Jaromír Erben zasadil děj své básně 

Svatební košile, kterou jsme si na tomto kouzelném místě přečetli. V kostele v Bílé Třemešné, který nám paní 

kostelnice otevřela, jsme se seznámili s baladou Poklad, u rybníka s baladou Vodník. Putování bylo pomalu u 

konce. V Miletíně jsme si společnými silami shrnuli všechny znalosti o autorovi a jeho díle.

Děti jsme se snažili zajímavou formou seznámit s regionálním autorem, kterého probírají v hodinách literární 

výchovy. Věříme, že takto zažité informace si budou dlouho pamatovat.

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


