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TÁBOR
ČESKÝ RÁJ / Turistický výlet / 8,9 km

Průběh trasy
Km Trasa Směr Popis úseku
0,0 Lomnice nad Popelkou

3,0 Popelka

3,9 Košov rozcestí

4,6 Košov

6,3 Tábor

8,9 Lomnice nad Popelkou



  Lomnice nad Popelkou
Oblíbené letovisko a průmyslové město v kot-
lině potoka Popelky. Původní ves s tvrzí je 
připomínaná v roce 1308, existovala však již 
dříve. Panoval tu rod Košíků a od roku 1304 
Valdštejnové. V dalších letech se vystřídalo 
několik majitelů. V roce 1834 získali panství 
Rohanové, kteří si v blízké oboře postavili 
zámeček. Město trpělo častými požáry, které 
zničily původní budovy radnice, kostela i tvr-
ze. Obyvatelé se živili především tkalcovstvím 
a od r. 1810 se datuje výroba tradičních lom-
nických sucharů.

Na horním konci rozlehlého obdélníkového 
náměstí stojí zámek, který vznikl za Václa-
va z Valdštejna přestavbou původní tvrze. 
Na dolním konci náměstí je pozdně barok-
ní Kostelec. Mikuláše. Ve Šlechtově Hrubém 
domě je městské muzeum, uprostřed náměs-
tí stojí morový sloup z roku 1713 se čtyřmi 
sochami světců a barokní kašna z 18. století 
s empírovým sloupem.

Z náměstí v Lomnici nad Popelkou vyjdeme po zelené značce na Popelku. Na rozcestí pokračujeme vlevo po červené značce 
přes Morcinov a Košov na vrchol Tábora. Zpět do Lomnice nad Popelkou se vrátíme od rozhledny po červené značce.

Za zmínku stojí část města zvaná Karlov, kte-
rá je vesnickou památkovou rezervací. Zde 
najdeme roubené domy přízemní i vícepatrové 
s vyřezávanými lomenicemi.
Na okraji města stojí nedávno zrekonstruované 
lyžařské můstky, kde se konají závody i v létě. 

Morcinov
Malebná osada v údolíčku asi 2 km jihozápadně 
od Lomnice nad Popelkou. Dochovány stavby 
lidové architektury.

Košov
Ves jihozápadně od Lomnice nad Popelkou 
v sedle mezi Táborem a Kozlovem. Za pozor-
nost stojí železný kříž na kamenném podstavci 
z roku 1799 a lidová roubená architektura.

 Tábor 
Výrazný a převážně zalesněný kopec jižně 
od Lomnice nad Popelkou. Původní název 
Chlum byl změněn v době husitské, když se tu 

shromažďovali přívrženci podobojí. V roce 
1364 zde Valdštejnové dali vystavět kapli, kte-
rou v roce 1525 nahradil dřevěný kostelík 
s poustevnou. Svatyně časem zchátrala a tak 
jezuité dali v roku 1704 na jejím místě vystavět 
barokní kostel Proměnění Páně.  V blízkosti 
kostela stojí turistická chata se zděnou 26 m 
vysokou rozhlednou, která nabízí skvělý kru-
hový rozhled. Chata i rozhledna delší dobu 
chátraly, ale nyní se začíná s jejich opravami.
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