Šárovcova Lhota
Kraj: Královéhradecký

Okres: Jičín

Správní obvod: Jičín

GPS souřadnice: 50.407511N, 15.562280E

Nadmořská výška: 292 m n. m.

První pís. zmínka: 1518 (503 let)

Počet obyvatel: 199

PSČ: 507 59

Adresa URL: www.sarovcova-lhota.cz

Sportovní možnosti Šárovcova Lhota
Turistika1.) Šárovcova Lhota - Lázně Bělohrad a zpět, 8 kmpo zelené turistické trase k cihelně, okolo
koupaliště, okolo lesa Hrádek, Dolní Nová Ves - Bělohrad náměstí. Z Bělohradu od železničního
přejezdu, okolo Lva přes les Slívák po červené přes mostek potoka Heřmanky, potom odbočit vlevo
po asfaltové silničce k cihelně
2.) Šárovcova Lhota - Libín a zpět, 6 kmod prodejny přes železnici, na návsi doleva kolem Obecní hospody
dozadu k Hátlovým, lesní silničkou na Libín, osadou Libín dolů kolem pomníku Aloise Jiráska, přes
železniční přejezd nahoru vpravo do osady Mezihoří a odtud po silnici lesem zpět do Lhoty
3.) Šárovcova Lhota - Bertoldka - Tikov a zpět, 8 kmod prodejny po silnici směr Hamerský mlýn, odbočit na
Bertoldku, přes louku k pomníku padlých, po asfaltce dozadu ke Kuglerovým a Celbovým - po žluté značce
k silnici L. Bělohrad - Hořice, odbočit vlevo zpět k Hamerskému mlýnu a zpátky do Lhoty
4.) Šárovcova Lhota - Krkonošská vyhlídka a zpět, 6 kmsměr Libín, po červené na hřebenovou cestu až
narazíme na přístřešek vyhlídky. Odtud severně lesem dolů na lesní silnici, na které odbočíme
vpravo a vyjdeme východně od obce u lesa Obecník
5.) po lesní silnici, 5 kmvyjdeme na Libín, držíme se stále vpravo a jdeme po vrstevnicové cestě až na
rozcestí k Bertoldce, jdeme vlevo a vyjdeme z lesa východně od obce. Vhodné pro kočárky i procházky se psy
6.) Šárovcova Lhota - Svatojánský újezd a zpět, 5,5 kmvyjdeme na Libín, držíme se stále vpravo a jdeme po
vrstevnicové cestě až na rozcestí k Bertoldce, jdeme vlevo a vyjdeme z lesa východně od obce. Vhodné pro
kočárky i procházky se psy
7.) Šárovcova Lhota - Maxinec a zpět, 4,5 kmvyjdeme z obce směr Mlázovice, za myslivnou rovně, po minutí
mostku přes Chotečský potok se dáme svozovou cestou k lesu, lesní cestou postupujeme vzhůru, kolem lomu
Červený kopeček a dojdeme na křižovatku. Po červené se vydáme vpravo směrem Konecchlumí.
Maxinec nejvyšší bod Hořického Chlumu (450 m.n.m.). Zpět po stejné cestě
8.) Šárovcova Lhota - Mlázovice a zpět, 7,5 kmpo silnici kolem dubu, hřbitova, v Mlázovicích na náměstí
restaurace RADNICE, v levém horním rohu náměstí Gebauerovou ulicí ke koupališti, kolem bývalé cihelny
k hájence - pěkný výhled na Krkonoše. Po lesní cestě s možností dvou odboček ke Lhotě, vyjdeme na
Vrchách. Lze využit lesní pěšinu tzv. "Umrlčí cestu" směr Mezihoří. Potom je trasa o 2 km delší
9.) Šárovcova Lhota - Byšičky a zpět, 8 kmvyjdeme směrem ke koupališti, na Hrádek, podle areálu
živočišné výroby (ŽV) Dolní Nová Ves dubovou alejí po asfaltce na východ. Potom vlevo, před dalším
objektem ŽV nahoru ke kostelíku s malým hřbitovem. Obnovena křížová cesta, pohřbeny Leontýna
Mašínová (spisovatelka), Karel Moor (hudební skladatel). Za zdí hřbitova má pomníček pes manželů
Frátorových - Benýšek. Zpět lze do Bělohradu přes park Bažantnice na vlakové nádraží a zpět do Lhoty
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vlakem
10.) Šárovcova Lhota - Ostroměř a zpět, 8 kmpodobně jako na Maxinec, potom po modré kolem "krvavého
buku", okolo slovanského hradiště na Hradištko - začátek Ostroměře Hospoda u Maxe, nádraží ČD odjezd vlakem zpět do Lhoty
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