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Červený Kostelec – město v srdci Kladského pomezí

Červený Kostelec je východiskem do nádherného okolí

Červený Kostelec leží v malebném východ-
ním podhůří Krkonoš v srdci Kladského pomezí
mezi Náchodem a Trutnovem. Počet jeho obyva-
tel se v posledních letech ustálil na osmi a půl ti-
síci. Území města se rozkládá v členitém
podhorském terénu na jihozápadních svazích Je-
střebích hor v nadmořské výšce cca 400 metrů a
je přirozeným východiskem do jednoho z nej-

krásnějších krajů České republiky, kraje kopců,
lesů, říčních údolí, rybníků a širokých výhledů
na hraniční horstva Krkonoše, Orlické hory, Sto-
lové hory, Adršpach. V blízkosti jsou i historická
města a zámky Náchod, Nové Město nad Metují,
Opočno, Jaroměř, krásné výlety lze podnikat do
Ratibořic, údolí řeky Úpy i na pásmo kopců Bar-
choviny.

Červený Kostelec nabízí velké možnosti rekreace a využití volného času

Kilometr od města lze strávit příjemné chvíle
u hladiny dvou rybníků – Špinky a Brodského.
Zatímco u Špinky lze využívat přirozené přírodní
podmínky, u Brodského je zřízena pláž s dřevě-
nými sochami ze světa fantazie, k dispozici je
i půjčovna loděk a vodnická restaurace a mů-
žeme si zde i sportovně zarybařit. 

Krajina do všech světových stran nabízí ne-
přeberné množství vycházek a výletů, městem
procházejí dvě cyklotrasy s návazností na další

desítku značených cyklotras, v zimě pak upravo-
vané běžkařské stopy. 

K dispozici jsou četná sportoviště – fotba-
lové, tenisové, volejbalové – a v plné perma-
nenci je také nová sportovní hala a opravená
sokolovna. 

Stále je možné účastnit se nejrůznějších
sportovních klání, společenských a kulturních
akcí. Každý měsíc se ve městě koná akce nad
rámec města a mnohdy i regionu.
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Mezinárodní folklorní festival Červený Kos-
telec je nejvýznamnější akcí tohoto druhu
v našem kraji a jedním z nejstarších festivalů
v České republice. V posledních letech díky kva-
litnímu obsazení všech programů zahraničními
soubory, které ve svých zemích představují folk-
lorní špičku, se zařadil mezi nejvýznamnější fes-
tivaly v Evropě a byl oceněn zařazením mezi
hlavní festivaly pořádané pod patronací meziná-
rodní organizace lidového umění I. O. V., patřící
statutem B do UNESCO.

Mezinárodní folklorní festival se každoročně
ve druhé polovině srpna koná v překrásném pro-
středí přírodního areálu u Divadla J. K. Tyla.
Během pěti dnů se v šestnácti pestrých programo-
vých blocích publiku pravidelně představuje na
několik set tanečníků, tanečnic a hudebníků z cca
patnácti folklorních souborů z celého světa. Při
pořadech v amfiteátru jsou pravidlem tisícové ná-
vštěvy a tisíce diváků sledují také průvod městem. 

Festival je výjimečný tím, že soubory spolu
prožijí pět festivalových dnů. Denně se společně
dobře baví a díky tomu vznikají nová přátelství
jak mezi protagonisty, tak mezi tanečníky a di-
váky. K prolomení bariéry mezi jevištěm a hle-
dištěm pomáhají podvečerní programové bloky,
které jsou denně zakončeny společnou taneční
zábavou. To vše mění město ve střed folklorního
světa a rozšiřuje okruh diváků i mimo region.

Červený Kostelec – město mezinárodního folklorního festivalu

Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec

Divadelní festival Červený Kostelec

Východočeská přehlídka amatérského čino-
herního divadla je setkání divadelníků a tvoři-
vých lidí, kteří mimo své povolání dělají něco za
nic pro příjemnější život v dnešní době. Během
čtyř dnů se v Tylově divadle tradičně představuje
na 10 divadelní spolků a souborů se svými insce-
nacemi. Ty nejlepší odborná porota doporučuje
na národní přehlídky. 

O pohoštění a dobrou zábavu se stará domácí
divadelní soubor.
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Významné objekty města

Dominantou města, která je zobrazena na

znaku i pečetidle, je barokní kostel svatého Ja-

kuba Většího. 

Kostel, původně v gotickém slohu ze 14. sto-

letí, je připomínán jako farní již roku 1362. Roku

1591 byl zničen při požáru městečka, obnoven

byl až roku 1668. V letech 1744 až 54 ho patrně

v úzké spolupráci s Kiliánem Ignácem Dientzen-

hoferem přestavěl na náklad Octavia Piccolomi-

niho v barokním slohu královéhradecký stavitel

František Kermer. 

Kostel byl vystavěn proti původnímu plánu

s kratší lodí. Bohatě zdobené průčelí města mělo

být zdůrazněno dvěma vysokými věžemi. Druhá

plánovaná samostatná kostelní věž zůstala nedo-

stavěna.

Bohoslužby se konají pravidelně v pondělí

v 18 hod., v úterý v 7 hod., ve středu v 18 hod.,

ve čtvrtek v 16.30 hod. pro děti a školní mládež

(vyjma prázdnin), v pátek v 18 hod. (první pátek

v měsíci i v 7 hod.), v sobotu v 7 hod. a v neděli

v 7 a v 9 hod.

Internetové stránky: www.farnostck.cz

Sochy sv. Václava a sv. Ludmily

K hlavnímu vchodu v průčelí kostela vede ši-

roké kamenné schodiště s dvěma pískovcovými

plastikami, sv. Václavem (1929) a sv. Ludmilou

(1933). Obě plastiky jsou dílem známého červe-

nokosteleckého řezbáře a sochaře Břetislava

Kafky.

Mariánský sloup a sousoší Kalvárie

U kostela je také umístěn restaurovaný Ma-

riánský sloup. Tato barokní památka je datována

rokem 1724, autor není určen. Vedlejší sousoší

Kalvárie je z hrubozrnného pískovce a vzniklo

v polovině 18. století, pravděpodobně o něco

později než mar. sloup. Autor není dosud znám.

Kostel sv. Jakuba Většího
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Významné objekty města

Domek Boženy Němcové

V centru města naproti kostelu stojí Domek
Boženy Němcové s expozicí připomínající krátký
pobyt spisovatelky v Červeném Kostelci od pod-
zimu 1837 do dubna 1838 a obrazovou miniga-
lerií známého červenokosteleckého malíře
Gustava Vacka.
Otevřeno: květen–září denně mimo pondělí

8–12 a 13–17 hod. Adresa: Domek B. Němcové,
ul. Boženy Němcové 127, tel. 491 461 776.

Socha Boženy Němcové

U obyvatel tohoto kraje je spisovatelka Bo-
žena Němcová a její dílo ve velké úctě. Svědčí
o tom i její socha ve Smetanových sadech, jejímž
autorem je akad. sochař Ladislav Faltejsek.

Hrob Viktorky

Součástí prohlídky Domku B. Němcové je
i symbolický hrob Viktorky, postavy z Babičky,
umístěný v parčíku za domkem. Hrob je pří-
stupný z ul. vedoucí od kostela ke hřbitovu.

Stará radnice

Původní přízemní kamenný dům rychtáře dal
nový majitel o jedno patro zvýšit a zastřešit man-
sardovou střechou krytou šindelem. Bývalou
rychtu roku 1882 v dražbě získala kostelecká
obec. Střecha byla pokryta břidlicí a budova byla
do konce druhé světové války a krátce po ní měst-
skou radnicí. Roku 1989 byla opravena fasáda a
po generální rekonstrukci budovy v původním no-
vobarokním slohu se do budovy vrátily kanceláře
starosty, místostarosty, tajemníka městského
úřadu, odboru výstavby a ŽP i zasedací místnost.

Městský úřad – bývalá spořitelna

Roku 1929 byla postavena na náměstí repre-
zentační budova městské spořitelny. Spořitelnu
projektoval ing. arch. Jindřich Freiwald a stavitel
Josef Böhm z Prahy, stavbu provedl stavitel
J. Hořeněvský z Pardubic. Dvě plastiky pro prů-
čelí budovy vytvořil akad. sochař Otakar Švec.
Dnes jsou v budově kanceláře městského úřadu,
obřadní sál i městská výstavní síň. Budova je
v seznamu památek NPÚ ČR.
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Takzvaný kulturní koutek (ZŠ, Smetanovy
sady, Divadlo J. K. Tyla) uzavírá monumentální
budova sokolovny, kterou rovněž postavil červe-
nokostelecký stavitel Robert Dvořáček, a sice
v roce 1930. Celá budova byla restaurována v roce
2000. Dnes je velký i malý sál v dopoledních ho-
dinách využíván jako školní tělocvična, odpoledne
a večer slouží ke cvičení a tréninkům sportovních
spolků, o víkendech se zde hrají mistrovská
utkání. Patro se zrcadlovým sálem je využíváno
tanečním a výtvarným oborem ZUŠ, klubovny
v přízemí pro školní družinu. V sále sokolovny se
konají plesy, společenské a kulturní akce, cvičení
a soutěže. Budova také slouží jako zázemí folk-
lornímu festivalu nebo Klubu českých turistů.

Kulturní dění města se povětšinou odehrává
v zrekonstruovaném Divadle J. K. Tyla. Budovu
v letech 1924–25 projektoval a postavil červeno-
kostelecký stavitel Robert Dvořáček. Malá pa-
mětní deska a reliéf T. G. Masaryka u hlavního
vchodu do divadla připomínají prezidentovu ná-
vštěvu Červeného Kostelce 12. 7. 1926. Pro-
storné jeviště, moderní osvětlovací a zvuková
technika umožňují i náročnou produkci. 

Do hlediště se vejde 330 diváků. Kromě hlav-
ního sálu je zde k dispozici tzv. malý sál pro 120
lidí. Je využíván k jednáním spolků, menším kul-
turním akcím, výročním schůzím, veřejným za-
sedáním zastupitelstva města apod. Klubovny
nad jevištěm využívají místní herci ke zkouškám,
při produkcích slouží jako šatny. V divadle se

každoročně koná Východočeská přehlídka ama-
térského činoherního divadla. 

V parku naproti divadlu je na léto postaven
amfiteátr, kde se konají nedělní promenádní kon-
certy a další prázdninové akce, které vyvrcholí
mezinárodním folklorním festivalem.

Významné objekty města

Divadlo Josefa Kajetána Tyla

Architektonicky významnou kubistickou stav-
bou, zapsanou ve státním seznamu památek, je
budova nynější základní umělecké školy, dříve
vila továrníka Theodora Keyzlara. Vila byla pro-
jektována akad. arch. Josefem Gočárem, stavbu
provedl červenokostelecký stavitel Josef Pitřinec
v letech 1923 až 1924. Prostorná hala v přízemí
s původním zdobným dřevěným obložením slouží
žákům školy jako koncertní síň, v ostatních míst-
nostech jsou učebny uměleckých oborů.

Sokolovna Budova základní umělecké školy
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Významné objekty města

Hřbitov

Podle místních obyvatel patří červenokoste-
lecký hřbitov mezi nejkrásnější v republice. Svou
polohou na vrcholku návrší Chrby, nedaleko
městského centra, i úpravou s množstvím zeleně
je volným pokračováním Smetanových sadů.
Četné hroby s pietně udržovanou květinovou vý-
zdobou jsou uvedeny pomníky a pomníčky
s plastikami, reliéfy a sochařskými pracemi.
K věčnému odpočinku je zde uloženo množství
významných rodáků a osobností města. Vstup od

hlavní brány ke kapli sv. Cyrila a Metoděje le-
mují plastiky křížové cesty. Hřbitovní kaple byla
dostavěna a vysvěcena roku 1865. Interiér kaple
zdobí dva obrazy kosteleckého rodáka akademic-
kého malíře Gustava Vacka.

V posledních letech byla kaple kompletně
opravena, restaurována byla také křížová cesta,
celý hlavní vstup byl vydlážděn, osvětlen a osá-
zen novými lípami, v urnovém háji byla vybudo-
vána rozptylová loučka a kolumbárium.

Žižkův sbor československé církve husitské

Žižkův sbor čs. církve husitské v ul. Manželů
Burdychových pochází z let 1926–27. Rozrůsta-
jící se církev tehdy potřebovala stále větší prostor
k bohoslužbám. Panem Robertem Dvořáčkem
byl navržen projekt na stavbu nového sboru.
19. září 1926 byl položen základní kámen přive-
zený až ze Žižkova rodiště z Trocnova. Již
v červnu 1927 byla stavba hotová. Od slavnost-
ního otevření dne 11. září 1927 se zde konají bo-

hoslužby dodnes. Ani místnost původního sta-
rého sboru však nezůstala prázdná. Dnes slouží
jako zkušebna pěveckého sboru ZUŠ.

Bohoslužby se konají v neděli v 10 hod.
Internetové stránky: ckostelec.ccshhk.cz

Zvonice Církve čs. husitské
V r. 2012 byla rekonstruována také funkcio-

nalistická zvonice Církve čs. husitské, která nyní
zdobí ulici ve Lhotě vedoucí ke kapli sv. Josefa.

1211
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Významné objekty města

Pomník padlých – Legionář

Na monumentálním pískovcovém pomníku
s plastikou legionáře od červenokosteleckého so-
chaře Břetislava Kafky, slavnostně odhaleném
roku 1929 před Základní školou v Červeném Kos-
telci, je vytesáno 92 jmen padlých a 17 jmen ne-
zvěstných z první světové války. Za II. světové
války byl pomník demontován a uschován v za-
hradě vily Břetislava Kafky. Po válce byl znovu
na původním místě postaven a odhalen 9. 5. 1946.
Ke jménům padlých a nezvěstných z první svě-
tové války přibylo 29 jmen umučených nacisty a
padlých v boji proti fašizmu v letech 1939–45.
Pomník byl restaurován v roce 2007.

Bohdašín – Pomník obětem fašizmu, dílo aka-
demického sochaře Josefa Marka, byl odhalen
26. 6. 1966. Na pískovcové desce před pomní-
kem jsou vytesána jména sedmnácti popravených
členů ilegální odbojové skupiny 1. sokolského
okrsku Jiráskovy župy Podkrkonošské a uložena
prsť z popraviště Zámečku u Pardubic. V roce
2000 byla zhotovena replika sochy z umělého ka-
mene, očištěn podstavec a prostor u památníku
byl osázen květy a keři. 

Končiny – Památník obětem fašizmu, dílo so-
chaře Jindřicha Roubíčka, je umístěn na okraji
lesíka pod Končinami, nedaleko stavení Anto-
nína Burdycha. V tomto stavení se v roce 1942
ukrýval se svou vysílačkou poslední parašutista
skupiny Silver A, radista četař Jiří Potůček-
Tolar.

Pomníky obětem fašizmu

Vyjma výše uvedených stojí v Červeném Kos-
telci ještě pomníky padlých ve Lhotě u Červe-
ného Kostelce, Stolíně, Olešnici a Horním
Kostelci. Na Červenokostelecku se také nachází
řada božích muk. Většina z těchto památek byla
v letech 2012 a 2013 opravena.

14 15
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Účelové části města

Nádraží ČD

Dva kilometry od centra města je vlakové ná-
draží na trati Jaroměř–Trutnov. Má pravidelné
autobusové spojení s autobusovým nádražím,
a tedy i linkami do Náchoda, Trutnova, Hronova,
Rtyně v Podkrkonoší, Hořiček a České Skalice.

Nákupní centrum

V ulici 5. května dvě stě metrů od náměstí
T. G. Masaryka se nachází červenokostelecké ná-
kupní centrum s velkoprodejnami Konzum
a Penny market, u nichž jsou dostatečná parko-
viště. Další menší obchody se nacházejí na pro-
tilehlé straně ulice.

Autobusové nádraží

V centru města sto metrů pod náměstím se na-
chází autobusové nádraží. Jeho součástí je par-
koviště pro osobní auta, městská tržnice, WC,
kavárna a cukrárna a místo je také východiskem
turistických tras a cyklotras s mapami regionu.

Bankovní domy

Banky Česká spořitelna a Komerční banka
s peněžními automaty se nacházejí v centru
města na náměstí. Bankomaty dalších dvou bank
se nachází u nákupního centra.

Průmyslová zóna

Dva a půl kilometru od centra města mezi
Lhotou a Stolínem se rozprostírá průmyslová
zóna zasíťovaná i pro další možnou výstavbu.
V současnosti zde působí firmy Boltjes, Galček,
MG Italy, Izomat, Saar Gummi Czech, Schlaf-
horst, Elitechnics M&E a Eurona.

Možnost čerpání pohonných hmot

Při příjezdu i výjezdu z města u silnice 1/14
Náchod–Trutnov mají projíždějící řidiči možnost
doplnit pohonné hmoty, případně se občerstvit
u čerpacích stanic.
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Městské kulturní středisko

Městské kulturní středisko (příspěvková orga-
nizace města) vedle zajišťování kulturního a spo-
lečenského života ve městě provozuje Domek B.
Němcové, Divadlo J. K. Tyla, kino Luník, Gra-
foklub a městskou výstavní síň.

Kancelář v ulici Žižkova 36.
Tel. 491 465 919, 604 897 399
E-mail: mksck@mksck.cz
Web: www.cervenykostelec.cz

Účelové části města

Městská knihovna

Adresa: Sokolská 293, tel. 491 463 384,
602 880 480, e-mail: info@knihovnack.cz, web:
www.knihovnack.cz

Oblastní charita

Adresa: 5. května 1170, tel. 491 420 121, 
e-mail: wajsar@hospic.cz, www.ochck.cz
Střediska

Hospic Anežky České (ulice 5. května 1170,
tel. 491 467 030, e-mail:sekretariat@hospic.cz,
www.hospic.cz) + domácí hospic (infolinka 491
467 050) + ambulance paliativní péče
(5. května 1170, tel. 732 101 276)

Háčko, centrum volného času (ul. Manželů
Burdychových 245, tel. 491 610 310,
www.hacko.ochck.cz)

Charitní pečovatelská služba (ul. Manželů
Burdychových 296, tel. 491 465 327, 776 204
298, e-mail: pecovatelky@hospic.cz)

Charitní ošetřovatelská služba (ul. Husova
649, tel. 491 610 480, 776 767 636, e-mail: 
osetrovatelky@hospic.cz)

Domov sv. Josefa Dvůr Králové n. L. –
Žireč (Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové n. L., tel.
491 610 600, e-mail: sekretariat@dsj-zirec.cz,
www.domovsvatehojosefa.cz

Chráněné dílny u sv. Anny (Žireč 1, 544 04
Dvůr Králové nad Labem, tel. 491 610 601)

3D kino Luník

3D kino Luník bylo v roce 2012 digitalizo-
váno a jeho interiér byl rekonstruován. Novinkou
kina je promítání filmů ve 3D s prostorovým zvu-
kem 7.1. a možnost promítání z Blu-ray přehrá-
vače, satelitu či počítače. To vše spolu
s občerstvením po celou dobu promítání a free
wifi staví kino na úroveň multikin.
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ZŠ V. Hejny

Účelové části města

SŠ oděvní, služeb a ekonomiky

ZŠ Horní Kostelec Speciální ZŠ Augustina Bartoše

ZŠ a MŠ Olešnice ZŠ Lhota

1. až 9. třída, Komenského 540, tel. 1. stupeň
491 465 709, tel. 2. stupeň 491 465 813,
www.zsvhejny.cz

Ulice 17. listopadu 1197, tel. 491 461 823,
491 614 253, Domov mládeže, tel. 491 614 256,
www.soukrej.cz

Speciální základní škola Augustina Bartoše,
ul. Manželů Burdychových 302, tel. 491 462 310,
724 163 777, ckostelec.spzsabartose.cz

1. až 5. třída, odloučené pracoviště ZŠ
V. Hejny, Horní Kostelec 182, tel. 491 465 730,
www.zs-horni.unas.cz 

1. až 5. třída, Olešnice 190, tel. ZŠ 491 465
821, tel. MŠ 491 465 898, www.skolaolesnice.org

1. až 5. třída, Bratří Čapků 138, Červený Kos-
telec, tel. 491 463 141, www.skolalhota.cz
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Účelové části města

Základní umělecká škola

Příspěvková organizace města, Nerudova ul. 511, tel. 491 461 769, 605 946 661, www.zusck.xf.cz.
ZUŠ má učebny i v dalších budovách, například keramickou dílnu ve Lhotě, hudební tělesa zkouší
v kostele Církve čs. husitské, kde i koncertují.

MŠ Náchodská

MŠ Větrník

Počet tříd: čtyři. Adresa: Větrník 999, 549 41 Červený Kostelec. Tel. 773 282 227, 773 282 224, 
e-mail: svorcikova@zsck.cz

Počet tříd: pět. Adresa: Náchodská 270, 549 41 Červený Kostelec. Tel. 491 462 610, 491 463 304,
e-mail: hanusova.s@zsck.cz
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Účelové části města

Sportovní hala

Mezi fotbalovým stadionem a hřištěm házené
stojí od r. 2007 sportovní hala. Od podzimu do jara
zde trénují členové sport. oddílů a konají se zde tur-
naje a mistrovská utkání. Ve volných hodinách lze
halu rezervovat pro veřejnost (tel. 739 412 060).

Sokolovna

Jak již bylo psáno na jiném místě tohoto tisku,
sál sokolovny je využíván jak pro společenské
akce, tak pro sportovní účely. Ve volných hodi-
nách je možné sjednat rezervaci pro veřejné vy-
užití u správce sokolovny na tel. 737 921 543.

Největší sportovní organizací ve městě je Tě-
lovýchovná jednota Červený Kostelec, která má
pět oddílů – fotbalový, volejbalový, tenisový, ku-
želkářský a oddíl národní házené. Kancelář:
TJ Červený Kostelec, Sokolská 3, 549 41 Čer-
vený Kostelec, tel. 773 993 530, e-mail: tjck@se-
znam.cz.

Sportovní areál se nachází v Palackého ulici
u Svojsíkova parku. Na asfaltové hřiště oddílu
národní házené navazuje sportovní hala, fotba-
lový stadion s restaurací, tenisové kurty a fotba-
lové tréninkové hřiště. Kuželkáři mají dvoudráhu
v Nerudově ulici a volejbalisté mají kurty se zá-
zemím u divadla.

TJ Červený Kostelec
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Okrajové části města

Bohdašín Horní Kostelec

Bohdašín je nejvýše položenou částí města,
rozkládá se na slunných jižních svazích Jestře-
bích hor. Od rybníku Janouch stoupá až do
výše 600 metrů nad mořem pod vrchol Krkav-
čina. 

Místní obyvatelé Bohdašínu pro jeho krásnou
polohu říkají Betlém.

Podél silnice do Hronova a Stárkova se roz-
kládá Horní Kostelec, jehož horní část končí na
svazích Jestřebích hor. Dominantou krajiny je
Končinský kopec (530 m n. m.) a osada Koste-
lecké Končiny. I v těchto částech lze při pro-
cházce obdivovat chaloupky a rozhlížet se do
dalekého okolí.

Lhota Olešnice

Kdo chce jet vlakem do Kostelce nebo z Kos-
telce musí do Lhoty, neboť červenokostelecké
vlakové nádraží je ve Lhotě, jak pyšně říkají
tamní starousedlíci. Lhota se ponejvíce táhne
podél potůčku zvaného Olešnice, poslední
domky se na severu v místech zvaných V Poli
a na západě v osadě Devět Křížů dotýkají prvních
domků sousední Rtyně v Podkrkonoší. Páteřní
komunikací se základní školou, dětským hřištěm,
blízkou kaplí sv. Josefa Dělníka (denně se zde
zvoní klekání) a dvěma cyklotrasami je ulice
Bratří Čapků. Ve Lhotě také stojí rekonstruovaná
funkcionalistická zvonice Církve čs. husitské.

Kdo přijíždí k Červenému Kostelci od
České Skalice, nejdříve zahlédne Olešnici, táh-
noucí se v údolíčku podél stejnojmenného po-
toka. 

Výraznou dominantou je alej vysokých to-
polů a zemědělský objekt s vodárenskou nádrží.
Kromě božích muk a soch stojí v obci řada cha-
loupek a dvě kaple. 

Blízko odtud je do rekreační oblasti na břehu
rybníka Špinka. Cykloturisté často využívají ko-
munikaci kolem topolové aleje do Bakova,
Studnice a Ratibořic, silnice obcí vede do Tru-
bějova a Náchoda.
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Okrajové části města

Směrem jihozápadním na okraji lesů údolí
řeky Úpy se rozkládají osady Stolín a Mstětín.
Tuláci a houbaři směřující po zelené či žluté tu-
ristické značce k Boušínské lávce a do lesů Ná-
rodní přírodní památky Babiččino údolí ocení
malebnost těchto osad. Oko procházejících ná-
vštěvníků potěší vzorně udržované a květinami
vyšperkované domky a dřevěné chalupy a cha-
loupky i boží muka a sochy svatých. V polovině
května se v kapli Nejsvětější Trojice ve Stolíně
konají poutní bohoslužby.

Stolín a Mstětín nejsou však skanzenem či
pouze místem klidného chalupaření. Velkou ak-
tivitou zde vynikají dva spolky – Sbor dobrovol-
ných hasičů Stolín a Pétanque klub Stolín.

V hasičských soutěžích celého regionu jsou sto-
línská družstva všem ostatním obávaným soupe-
řem. Zvláště záslužná je činnost s mládeží
oceněná četnými poháry. Nejznámějšími akcemi
jsou Stolínské šedesátky (pro mládež vždy
v červnu) a Stolínská zatáčka, která se pro mlá-
dež i dospělé koná první sobotu v září. Členové
Pétanque klub Stolín hrají na nejprestižnějších
turnajích České republiky, kterou již také repre-
zentovali na mistrovství světa a mistrovství Ev-
ropy. V roce 2012 hostilo stolínské hřiště utkání
základní skupiny Mistrovství Evropy v pétanque
klubů. A špičkoví hráči pétanque přijíždějí také
na místní turnaje, z nichž velmi velké oblibě se
každoročně v srpnu těší Stolínský Křečák.

Stolín a Mstětín
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Partnerská města

Ząbkowice Śląskie | Polsko Küsnacht | Švýcarsko

Partnerství mezi švý-
carským Küsnachtem a
Červeným Kostelcem
vzniklo v roce 1992.
Téměř třináctitisícový
Küsnacht se rozprostírá na
rozloze 1 234 hektarů nad
Curyšským jezerem v kantonu Curych. Obec, le-
žící na pravém břehu jezera 5 km od Curychu, je
dělena na místní části Heslibach, Allmend, Gold-
bach, Schiedhalden, dále je tvořena vesničkou
Itschnach a osadami nad Küsnachtským lesem –
Limberg, Schmalzgrueb, Wangen, Kaltenstein
a Forch. Obec leží v nadmořské výšce 407 až
771 m.

Obecní zřízení – přímá demokracie: Město
nemá obecní zastupitelstvo, pouze devítičlennou
radu, která řídí běžný chod města. Důležitá roz-
hodnutí, např. rozpočet, jsou schvalována na
shromáždění obce. 

V rámci spolupráce obou obcí se konají stáže
pracovníků MěÚ Červený Kostelec v Küsnachtu,
poradenské služby, humanitární pomoc pro ho-
spic apod. Partnerské vztahy byly navázány nejen
mezi obcemi, ale fungují i přímé kontakty zá-
kladních škol, které každoročně provádějí vý-
měnné pobyty žáků, reciproční stáže učitelů
apod. Dále byly navázány přímé kontakty hasič-
ských sborů.

Partnerství vzniklo
14. září 1993. Ząbkowice
Śląskíe mají 24 950 oby-
vatel a leží na rozloze
161 km2. Nejstarší pí-
semná zpráva o městě se
datuje do roku 1287,
v roce 1351 bylo město majetkem českého krále
Karla IV. a r. 1428 jej vypálili husité.

Pouze stokilometrová vzdálenost a nepatrná
jazyková bariéra umožňují časté vzájemné ná-
vštěvy a setkání při společenských, kulturních a
sportovních akcích. Dlouholetá přátelství panují
zejména mezi turisty a hasiči. Poláci často přijíž-
dějí na rekreaci k červenokosteleckým rybníkům
a na různé akce ve městě, Červenokostelečany
zase lákají „žabkovické“ historické objekty. 

Mezi nejznámější patří Krzywa Wieža (pů-
vodně zvonice u farního kostela sv. Anny, vybudo-
vána okolo roku 1413, koncem 16. st. došlo
k jejímu nachýlení, výška 34 m, odklon od osy cca
2 m), zámek (původní zámek pocházel z přelomu
13. a 14. st., do dnešní doby dochovány zříceniny
nového zámku postaveného v letech 1524–1532
Karlem I. Poděbradským v renesančním stylu), kos-
tel sv. Anny (pochází z roku 1415, v 18. a 19. st.
přestavěn do dnešní podoby, je zde pohřben Karel
I. Poděbradský s manželkou Annou) a zbytky měst-
ských hradeb z konce 13. st. s baštou Golebia.
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Partnerská města

Warrington | Velká Británie

Partnerství mezi Červeným Kostelcem a an-
glickým Warringtonem vzniklo 23. září 1991.
Vedle Červeného Kostelce pojí téměř dvousetti-
sícový Warrington přátelství s dalšími deseti
městy náchodského okresu.

Warrington, město mostů, je starobylé prů-
myslové město v severozápadní Anglii o rozloze
43 527 akrů. Leží na křižovatce cest spojujících
čtyři nejdůležitější města Spojeného království –
Londýn, Glasgow, Liverpool a Manchester.

Vzájemná spolupráce
zahrnuje oblast ekono-
miky, sociální péče, 
vzdělávání, samosprávy,
kultury i sportu. Červeno-
k o s t e l e c k ý H o s p i c
Anežky České navázal
v roce 2000 kontakty
s warringtonským hospi-
cem sv. Rocha.

Svazek obcí

Svazek obcí Úpa | www.mikroregionupa.cz

Členské obce
Brzice – Červená Hora – Červený Kostelec –

Česká Skalice – Dolní Radechová – Hořičky –
Horní Radechová – Chvalkovice – Lhota pod
Hořičkami – Litoboř – Mezilečí – Rychnovek –
Říkov – Slatina nad Úpou – Velká Jesenice –
Velký Třebešov – Vestec – Zábrodí – Žernov
Statutární orgány

Sídlo: Dobrovolný svazek obcí Úpa, Náměstí
T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec,
telefon: 491 467 511. Předseda: Mědílek Petr,
starosta Č. Kostelce, místopředsedové: Hubka
Tomáš, starosta České Skalice, Kališ Miroslav,
starosta Chvalkovic.
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Dominanta krajiny

Výhled od Červeného Kostelce na sever ohra-
ničuje na obzoru pásmo Jestřebích hor, jejichž
převážně zalesněný hlavní hřeben se rozkládá
v délce 44 kilometrů od údolí Petříkovického po-
toka po údolí řeky Metuje u Hronova. I když Je-
střebí hory dosahují pouze šesti až sedmi set
metrů nadmořské výšky, jsou určujícím faktorem
pro místní počasí. 

Po celé délce vrcholů se táhne jednotná linie
hraničního opevnění z let 1936–1938. Při toul-
kách můžeme vidět četné lehké pěchotní sruby,
zvané řopíky, ve strategicky důležitých místech
pak těžké pěchotní sruby. Jestřebí hory jsou ne-
dílně spojeny s historií těžby černého uhlí. Ne-
přehlédnutelné jsou informace o této činnosti na
četných tabulkách při naučných stezkách Po sto-
pách důlní činnosti. 

Kromě bledulí a vstavačů snad nerostou v Je-
střebích horách žádné chráněné či unikátní
rostliny, i když rozkvetlých luk je zde k obdivo-
vání hodně, kromě potoků Jívka a Dřevíc nepra-
mení v horách žádný významný vodní tok.
Přesto Jestřebí hory mají své kouzlo. Kouzlo,
které lze poznat jen při častých toulkách. Je-
střebskohorský tulák je navíc odměňován neza-
pomenutelnými dalekými výhledy do všech
světových stran. 

I když Jestřebí hory rozhodně nepatří mezi ve-
likány a také nejsou tak vyhledávány jako neda-
leké Krkonoše či Orlické hory, přesto svou
malebností, snivostí a magičností patří mezi nej-
krásnější v české kotlině. Jsou ve svém půvabu
neopakovatelné, nenápadně se vlnící od Petříko-
vic až k Hronovu. Z měst a obcí pod nimi je to jen
pár kroků do jejich okouzlujících zákoutí, kde se
po dlouhé a jen zvolna se loučící zimě derou
z vlhké země ještě z části pokryté pozdním sně-
hem bledule, které vystřídají letním sluncem ozá-
řené luční květy, aby se zakrátko o svá práva
přihlásil barvami hýřící podzim. Nad touto scené-
rií se vypíná nejvyšší kopec hor Žaltman se svou
rozhlednou, která nabízí neobyčejné výhledy do
otevřené krajiny. Uchu romantického návštěvníka
Jestřebích hor, jež patří k Žacléřské vrchovině, la-
hodí názvy místních lokalit, které jsou propojeny
fascinující poetickou nití, jako jsou Brendy, Švéd-
ský vrch, Odolov, Jívka, Chlívce, Kolčarka,
Krkavčina, Maternice či bájemi opředený vrch
Turov. Hory, v jejichž nitru s vrstvami sedimentů
karbonského stáří jsou ukryty tajemné kameno-
uhelné sloje a na povrchu pak svědci dávných pre-
historických časů – zkamenělé mladokarbonské
kmeny zvané araukarity, jsou okouzlující svou
magickou přitažlivostí.

Jestřebí hory
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Vody, toky, potoky

Rybník Brodský

Rybník Špinka

Rybník Brodský o rozloze 16 hektarů leží
1 km od Červeného Kostelce. Na jeho břehu
svoji pohostinnost nabízí kemp stejného jména.
Samotný kemp má rozlohu 3,2 ha. Březový háj,
velká travnatá pláž a písčité, pozvolna klesající
dno rybníka tvoří přírodní zázemí tohoto areálu.
V kempu se lze ubytovat v postupně
rekonstruovaných chatkách či vlastních karava-
nech a stanech. Je zde půjčovna loděk, dětské a
sportovní hřiště, vodnická restaurace a možnost
sportovního rybaření. V posledních letech jsou
v kempu postupně umisťovány velké dřevěné
sochy (tzv. Brodíkův svět fantazie – v součas-

nosti cca 30 soch). Kemp je určen pro klidnou
a pohodovou rodinnou rekreaci. Provozní doba
je každoročně od dubna do října.

V kempu Brodský se během roku koná
mnoho víkendových akcí. Připomeňme alespoň
některé: setkání vodních modelářů (polovina
dubna), pálení čarodějnic, rybářské závody (ně-
kolik v průběhu roku), celostátní sraz motorkářů
(koncem května), dětský den, Czech death fest
(červen), vodnické slavnosti (první sobota
v srpnu), závody psích spřežení BONO (říjen). 

Kalendárium akcí a další informace na
www.campbrodsky.cz.

Největším rybníkem v okolí Červeného Kos-
telce je Špinka o rozloze 50 hektarů. Po břehu
vede turistická cesta do Náchoda, cyklotrasa
Okruh Boženy Němcové do České Skalice a cy-
klotrasa ze Rtyně v Podkrkonoší do Náchoda
a Polska. Na hrázi začíná červená cyklotrasa přes
Jestřebí hory do Trutnova. Kromě krásné přírodní
scenérie a pozorování četných druhů vodních
ptáků se v létě nabízí možnost koupání, stano-

vání, občerstvení, oblíbené jsou turnaje v pétan-
que. Procházky lze od Špinky protáhnout do hou-
bařsky ceněných trubějovských lesů, podél
potoka od hráze Špinky do Řešetovy Lhoty a do
Ratibořic, nebo se navracet zpět do Kostelce přes
Zábrodí kolem rybníka Brodský či přes Olešnici.
V pozdním podzimu se velké oblibě zvědavců
těší výlovy ryb a je-li pravá zima, mráz na velké
ploše vykouzlí zrcadlo pro bruslaře.
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Řeka Úpa

Vody, toky, potoky

Častým cílem obdivovatelů krás přírody, tu-
ristů, cykloturistů, rybářů a vodáků i tuláků je údolí
řeky Úpy. Řeka Úpa pramení pod vrcholem Stud-
ničné hory v Krkonoších a po 79 km se vlévá do
Labe v Jaroměři. Úpa se klikatí zalesněným údolím
s mnoha přírodními a historickými zajímavostmi,
které je mezi Havlovicemi a Českou Skalicí pro-
hlášeno Národní přírodní a kulturní památkou Ba-
biččino údolí. Dříve vody řeky poháněly četné
mlýny a pily na obou březích, dnes se po březích
prohánějí cyklisté po nejznámější cyklotrase Okruh
Boženy Němcové. Do znovu čisté vody se vrátily
ryby, na břehy rybáři a do Havlovic vodník. Při

dobrém stavu vody, hlavně na jaře, je řeka dobře
dostupným rájem vodáků. Od roku 1975 se každo-
ročně v polovině června údolí rozezní veselím,
neboť od Šiškovenského mostu po Viktorčin splav
se koná sjezd na netradičních, doma vyrobených
plavidlech, zvaný Úpění na Úpě. Když se léto ztiší
k podzimu, je v údolí pravý čas pro turisty, tuláky,
samotáře a obdivovatele historie.

Potkáváme se na zbytcích hradů a tvrzí Vizm-
burk, Ryzmburk, Turyň, Červená Hora či Malá
Skalice. I v Kostelci žije mnoho pamětníků „la-
dovské“ zimy, kdy se údolím jezdilo na lyžích až
do České Skalice.

Habřina – V Potůčkách

Od Stolína do údolí k řece Úpě vede zeleně
značená turistická trasa po lesní cestě, kterou
mnohokrát kříží klikatící se bezejmenný potů-
ček. 

Když teče víc vody a nelze přes potůček pře-
skočit či přejít po kamenech, je nutné zout boty.
Nejromantičtější část tohoto údolí se nazývá
V Potůčkách.

Potok Olešnice

Jdeme-li z Kostelce do Jestřebích hor, v místní
části V Brodkách překračuje cesta potok Olešnici.
Ten pramení na jižních svazích Jestřebích hor pod
Bohdašínem, kolem Lánského lesa vede své vody
do Lhoty a Červenokostelecko opouští pod obcí
Olešnice. Odtud krásným lesním údolím pospíchá
k Řešetově Lhotě a ve Zlíči se vlévá do Úpy. 

Potok Špinka

Vody z rybníku Špinka odvádí stejnojmenný
potok. Pod Bukovou horou na jeho břeh přichází
cyklotrasa Okruh Boženy Němcové. Přírodu ob-
divujícím cyklistům se v malebném lesním úseku
vyplatí zpomalit a trochu se kochat okolím. Po
pár kilometrech u Řešetovy Lhoty se potok
Špinka slévá s potokem Olešnice.
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V zimě

Lyžařské vleky Chlívce, Radvanice a Petříkovice

Chlívce

Lyžařský vlek ve Chlívcích je za dobrých sněhových podmínek v provozu pondělí až pátek 14 až
17 hod., v sobotu a v neděli 9.30 až 16 hod. Informace na tel. 491 461 526, 608 449 793, 773 141 960.
Radvanice 

Lyžařský vlek Studénka: tel. 499 897 336, www.vlekradvanice.cz. Na severní straně Jestřebích hor
je sjezdovka uměle zasněžována a pravidelně upravována rolbou. Rychlé občerstvení, půjčovna lyží
a snowboardů. Aktuální sněhové podmínky na www.holidayinfo.cz.
SKI areál Petříkovice

8 km od Trutnova směrem na Adršpach – sjezdovka uměle zasněžována – lyžařská  škola – večerní
lyžování – občerstvení – informace 491 004 509, vlek 491 004 980, 777 947 730, 777 590 915,
www.petrikovice.cz.

Zima v našem okolí – tipy pro běžkaře

Běžecké trasy na úpatí Jestřebích hor jsou
dlouhodobě průběžně udržovány a projížděny
v zimním období tak, aby jejich kvalita zaručo-
vala pohodový požitek z pobytu na horách.
Úprava běžeckých stop se provádí vždy dvěma
sněžnými skútry v pátek a sobotu ráno a běžecké
trasy jsou tak na víkendové návštěvníky dosta-
tečně připraveny. V úseku Odolov – Bílý kůl je
trasa upravena také pro bruslení a hlavní hřebe-
nová trasa v úseku Krkavčina – Petříkovice na-
bízí dokonce dvě stopy pro klasiku. V rámci
informací na webových stránkách (www.klad-
skepomezi.cz) mají návštěvníci možnost sledovat

průběžné sněhové zpravodajství a stav úpravy
jednotlivých tras a mohou si tak operativně upra-
vit své trasy dle těchto informací. 

Upravované trasy pro běžecké lyžování na Jestřebích horách

Trasa č. 1 Odolov – Paseky 
Hřebenovka Jestřebích hor nabízí kromě klasiky i část upravenou pro bruslení – délka 8 km

Trasa č. 2 Paseky – Petříkovice
Nenáročný úsek pro klasiku – 4 km

Trasa č. 3 Krkavčina – Odolov
Nenáročná trasa, která navazuje na hřebenovku Jestřebích hor Odolov – Paseky – 8 km

Trasa č. 4 Úpice – Paseky 
Náročnější trasa z Batňovic (cca 360 m n. m.) na hřeben Jestřebích hor (700 m n. m.) – 13 km

Trasa č. 5 Batňovice – Horní Rtyně
Nenáročná trasa, sjízdná jen za dobrých sněhových podmínek – délka 7 km

Trasa č. 6 Červený Kostelec – Švédský vrch
Krátká trasa, která může sloužit jako nástup na stopy Jestřebích hor – délka 4 km

Kvalitní tratě pro běžecké lyžování jsou připravovány také v dalších oblastech Kladského pomezí.
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Ze života v Červeném Kostelci
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Ze života v Červeném Kostelci
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Červený Kostelec a jeho přilehlé okolí nabízí
celou řadu zajímavých a poučných míst, která
přímo vybízejí k opakovaným návštěvám a klid-
nému trávení volného času. Pamatujte, že se na-
cházíte v samém srdci kraje významných
českých spisovatelů a autorů, jakými byli Božena
Němcová, Alois Jirásek a bratři Čapkové. Krajina
v bezprostředním okolí města i celého místního
regionu byla pro tyto velikány české literatury in-
spirací pro celou řadu postav a pomáhala vytvářet
úchvatné příběhy jejich děl. 

Místní krajina je do značné míry utvářena po-
vodím řeky Úpy na straně jedné a řeky Metuje na
straně druhé. Pestrost krajiny je pak dotvářena
pohořím Jestřebích hor. Pro návštěvníky tak
okolní krajina nabízí celou řadu zajímavých míst
v podobě nádherných luk a pastvin, podhorských
míst, lesů, hájů a hájků, říčních toků, potůčků a
vodních hladin, roklin a úbočí a vysokých kopců
či vrcholů hor, umožňujících široké výhledy do
této pestré krajiny. Právě pestrost a rozmanitost
krajiny je každoročním lákadlem pro tisíce ná-
vštěvníků našeho regionu. Mnoho návštěvníků se
po první návštěvě rádo vrací i v následujících le-
tech a objevuje tak stále nové pohledy. Věříme,
že se jimi stanete i vy.

Ať již se vydáte z Červeného Kostelce kte-
rýmkoliv směrem, vždy vás uvítá pěkná podhor-
ská krajina. Je to ráj pro turistiku, ať pro tu
klasickou pěší, či v současnosti tolik vyhledáva-
nou cykloturistiku. Je to ale i ideální místo pro
fotografy, kterým místní krajina nabízí nezměrné
množství námětů, malebných zákoutí, panorama-

tických pohledů či prchavých okamžiků pro je-
jich fotografie. 

Vyznavači pěších turistických tras naleznou
v našem okolí pestrou mozaiku turistických tras
v různém stupni obtížnosti. Během vašeho puto-
vání našim regionem vám bude k dispozici také
dostatečná síť nejrůznějších občerstvení a restau-
rací, takže si určitě poznávání našeho regionu ná-
ležitě užijete. V bezprostředním okolí se také
nachází hustá síť značených cykloturistických
tras a cykloturistických okruhů, které uspokojí
jak rekreační cyklisty, tak i náruživé sportovce
hltající desítky najetých kilometrů.

Přehled základních značených cyklotras Klubu čes-
kých turistů protínajících Červenokostelecko
• Cyklotrasa KČT 4018 – Okruh B. Němcové
• Cyklotrasa KČT 4095 – Krkonošská (Rtyně v P.
– Náchod, Běloves – Karlow)
• Cyklotrasa KČT 4091 – Panská cesta (Lhota
u Trutnova – Jestřebí hory – Zábrodí – Špinka)
• Cyklotrasa KČT 4094 – Do Jestřebích hor (Úpice
– Havlovice – Devět Křížů – Rtyně – Odolov –
Jívka
• Cyklotrasa KČT 22 – Republiková (…Orl. hory
– Náchod – Adršpach – Chvaleč – Trutnov…)
• Cyklotrasa KČT 4090 – Radvanice – Slatinský
mlýn 
• Cyklotrasa KČT 4020 – Okruh Stolové hory
• Cykloturistický okruh T.G.M. – cyklotrasa KČT
22, 4020, 4281
• Cykloturistický okruh Po stopách bojů války
1866 – cyklotrasy KČT 4018,4055, 4056, 4057

Červenokostelecko – náš region
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Červenokostelecko je součástí regionu Klad-
ské pomezí, části Královehradeckého kraje, táh-
noucího se od Jaroměře a Nového Města nad
Metují přes Náchod, Hronov a Polici nad Metují
až do Broumovského výběžku. Mnoho tipů na
výlety a nejrůznějších tras výletů naleznete také
na www.cervenokostelecko.cz a www.kladske-
pomezi.cz. 

Informační centrum města
Cestovní a informační centrum
Havlíčkova 654, 549 41 Červený Kostelec
Tel. 498 100 657, 724 088 587
E-mail: info@cervenokostelecko.cz
Web: www.cervenokostelecko.cz

Náš tip
Přijeďte k nám v srpnu v období konání Mezi-

národního folklorního festivalu Červený Koste-
lec – v tomto období se koná velké množství
akcí, po městě se pohybují pestré hloučky nejrůz-
nějších folklorních tanečníků a tanečnic. Dá se
říci, že se v tomto čase doslova roztančí celé
město. Prostě ideální čas pro poznávání našeho
města.

Malý městský okruh – Červený Kostelec

Tento městský okruh představuje spíše tako-
vou malou procházku po městě, má však za cíl
vás seznámit se všemi hlavními budovami
a místy v centru města. Malé putování po červe-
nokosteleckých památkách nás tak provede cen-
trem města a umožní nám zhlédnout ty
nejzajímavější pamětihodnosti středu města. 

Tuto naši malou exkurzi do historie a součas-
nosti Červeného Kostelce zahájíme na červeno-
kosteleckém náměstí T. G. Masaryka přímo před
budovou staré červenokostelecké radnice, kde
i v současnosti sídlí městský úřad a konkrétně
jsou zde umístěny kanceláře starosty města. Od
staré radnice přejdeme silnici k architektonicky
zajímavé budově bývalé České spořitelny a vy-
dáme se vlevo po státní silnici. Po zhruba
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100 metrech odbočíme vpravo směrem k budově
Základní školy v Červeném Kostelci. Ještě před-
tím se ale můžeme občerstvit v cukrárně U Ja-
kuba se zmrzlinou vyhlášenou v širokém okolí. 

Budova základní školy bude po naší levé
straně a my budeme mířit přímo k budově Divadla
J. K. Tyla. Nacházíme se v samém centru tzv. kul-
turního koutku Červeného Kostelce. Před budo-
vou divadla se nachází přírodní areál a vzhůru
směrem na návrší Chrby pak budova sokolovny,
kterou budeme opět míjet po naší levé straně. Bu-
dete-li se chtít občerstvit, můžete navštívit ka-
várnu v Divadle J. K. Tyla nebo restauraci
Sokolovna v budově sokolovny. Dále budeme po-
kračovat po místní silnici vzhůru směrem k místní
části Lipky, nicméně následně buď podél hřbi-
tovní zdi vpravo nebo průchodem přes hřbitov
projdeme ke kapli sv. Cyrila a Metoděje. 

Od hlavního vchodu na červenokostelecký
hřbitov následně sestupujeme ulicí směrem
k symbolickému hrobu Viktorky (při cestě ze
hřbitova po levé straně), abychom dlážděnou ces-
tou došli zrekonstruovaným klenutým průcho-
dem zpět na ulici Boženy Němcové. 

Zde odbočíme vlevo a po cca 100 metrech bu-
deme mít po levé straně Domek Boženy Něm-
cové. Po problídce domku, kdy se seznámíte
s obdobím pobytu spisovatelky Boženy Něm-
cové v našem městě, přejdeme ke kostelu sv. Ja-
kuba Většího, kde si můžeme prohlédnout
mariánský sloup, sousoší Kalvárie, nebo na hlav-
ním schodišti do kostela sochy sv. Václava a sv.
Ludmily. 

Od kostela následně přejdeme zpět k staré čer-
venokostelecké radnici, kde náš malý městský
okruh ukončíme.

Procházkou za vodníky na rybník Brodský

Rybník Brodský nabízí červenokosteleckým
občanům a návštěvníkům bohaté sportovní vyžití.
Ve vybaveném areálu se organizují nejrůznější
letní akce pro děti i dospělé, a je tak častým cílem
pěších výletů a cykloturistických akcí. Je místem
odpočinku i aktivního vyžití. Děti zde naleznou
řadu míst pro své hrátky, dospělí zase dostatek
možností pro kvalitní občerstvení či klidné opa-
lování na travnatých plážích rybníka. Pro rybáře
je zase takovým malým místním rybářským
rájem. Prostě pro každého to pravé. Součástí
areálu je i autokemp nabízející kvalitní ubytování. 

Popis trasy: Jedná se o krátký, přibližně 6 km
dlouhý výlet do krásného prostředí červenokos-
teleckých rybníků. Cestou využijeme cykloturis-
tické značení (cyklotrasa 4018) vedoucí
z Červeného Kostelce (autobusové nádraží) So-
kolskou a Nerudovou ulicí k rybníku Krčmařík.
V Nerudově ulici budeme míjet po pravé straně
krásnou a originální kubistickou stavbu projek-
tovanou akad. arch. Josefem Gočárem zapsanou
do seznamu památek okresu Náchod – vilu to-
várníka Theodora Keyzlara, v současné době
sídlo místní základní umělecké školy. Odtud je

to již kousek k rybníku Brodský, kde se můžete
v klidu občerstvit a v případě pěkného počasí
i vykoupat či zalenošit si na místních travnatých
plážích rybníka. Děti naleznou na břehu rybníka
i proslulého místního vodníka. Pro cestu zpět do
Červeného Kostelce můžete využít červené turis-
tické značení, které vás přes les Občinu, kolem
malé studánky, zavede zase zpátky do centra
města.

Zajímavá místa na trase: Nerudova ul. – budova
ZUŠ (kubistická vila továrníka Keyzlara), les
Občina, rybník Krčmařík, rybník Brodský, stu-
dánka (délka trasy cca 6 km, nenáročná)
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Za zbečnickými chleby do Maternice

Tip: Brodský rybník (též místně nazývaný
Broďák) je průtočný rybník na potoce Špinka.
Leží jihovýchodně od Červeného Kostelce v ka-
tastrálním území Zábrodí. Brodský rybník má
rozlohu bezmála 16 hektarů. Je prostřední ze sou-
stavy tří rybníků, větší rybník Špinka leží po
proudu potoka, menší rybník Čermák proti
proudu. Navazující rybník Špinka patří taktéž
k oblíbeným místům trávení volného času a je
vyhlášeným tábořištěm. 

Zbečnické (někdy také zkamenělé) chleby
jsou pískovcové skalní útvary ve tvaru bochníků
roztroušené v oblasti lesů Maternice, tj. v jihový-
chodním výběžku Jestřebích hor. K jejich vý-
skytu v těchto místech se váže místní pověst.
Kromě nich narazíte na tomto výletu i na pří-
jemné osvěžení v místní Skalákově studánce,
která se připomíná i v dílech Aloise Jiráska a ještě
dodnes poskytuje turistům na jejich cestách kva-
litní pramenitou vodu v lesním stínu. 

Popis trasy: Zelené turistické značení: Červený
Kostelec (bus) – Kostelecké Končiny – Nad
Zbečníkem; Modré turistické značení: Nad Zbeč-
níkem – Zbečník (bus) – Skalákova studánka –
Maternice (rozc.); Červené turistické značení
Maternice (rozc.) – Nad Horním Kostelcem –
U Krkavčiny – Krkavčina (rozc.); Žluté turistické
značení Krkavčina (rozc.) – Bohdašín (pam.) –
Bohdašín (rozc., bus) – Horní Kostelec (škola) –
Červený Kostelec (bus)

Zajímavá místa na trase: Končiny, Bohdašín,
Pěchotní srub T-S 5, Maternice, Skalákova stu-
dánka, Horní Kostelec (délka trasy cca 17 km,
středně náročná trasa)

Tip: Pověst o zbečnických zkamenělých chle-
bech vypráví o lakomé a zlomyslné selce z neda-
lekého Zbečníku, která podle této pověsti hodila
po hladovém žebrákovi skývu chleba se zlostným
přáním: „Ať ti v žaludku zkamení!“ Spravedlivý
trest ji však neminul – a rázem zkameněly
i všechny její právě upečené pecny. Ten největší,
selkou zakrojený, byl dokonce přenesen na ná-
chodský zámek, a to pro výstrahu před lidskou
lakotou...

Za nádhernými výhledy Jestřebích hor

Tento výlet je vzhledem k převýšení v naší
podhorské krajině trošku náročnější, nícméně nás
zavede na místní hřeben Jestřebích hor, který se
táhne napříč celým Kladským pomezím. Odmě-
nou pak je překrásný výhled do okolní rozlehlé

krajiny. Z vrcholů Jestřebích hor jsou nádherné
výhledy na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Soví
a Javoří hory, Teplicko-adršpašské skály, Brou-
movské stěny, Úpicko, Hronovsko i celé Červe-
nokostelecko. Při troše štěstí pak může
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návštěvník Jestřebích hor spatřit i Orlické hory,
Kralický Sněžník, Zvičinu, Kumburk a Trosky.

Popis trasy: Modré turistické značení: Červený
Kostelec (bus) – Červený Kostelec (Lipky) –
Rtyně v Podkrkonoší (žst., odb.) – Pod Větrným
dolem – U Švédského vrchu; zelené turistické
značení Na Chlívci (bus odb.); žluté turistické
značení Na Chlívci (bus odb.) – U Krkavčiny –
Krkavčina (rozc.) – Bohdašín (pam.) – Bohdašín
(rozc.,bus) – Horní Kostelec (škola) – Červený
Kostelec (bus) 

Místa na trase: Lipky, Rtyně v Podkrkonoší,
Švédský vrch, Na Chlívci, Krkavčina, Bohdašín,
Horní Kostelec (délka trasy cca 13 km, středně
náročná trasa)

Tip: Nejvyšší vrchol Jestřebích hor – Žaltman
(739,5 m n. m.) byl v minulosti také nazýván He-

xenstein, někdy také Belveder nebo i Výhled. Na-
opak jménem Žaltman se někdy nazývalo do-
konce i celé pohoří, i když původní název je
Jestřebí hory (z německého překladu Falgenge-
birge).

Okolo tajemných Devíti Křížů k hradu Vizmburku

Oblíbený výlet na nedalekou zříceninu hradu.
Hrad tvořil v minulosti jednu ze základních
výsep při osídlování regionu, které postupovalo
povodím řeky Úpy. Existuje dokonce pověst o ta-
jemném ukrytém hradním pokladu – ostatně,
který z hradů by podobnou pověst neměl. Hrad
byl ve své historii pobořen a až do doby archeo-
logického výzkumu z minulého století ukryt před
zraky kolemjdoucích. 

V současné době je část hradu odkryta.
V letních měsících je zde provoz každý den
a pravidelně se zde konají nejrůznější hradní
slavnosti. 

V okolí hradu navíc vede zajímavá naučná
stezka. V nedalekém lomu Krákorka se těžil pís-
kovec, který byl použit i na stavbu hradu. Zdejší
oblast je i prvním místem nálezu dinosaura na
českém území, kdy byla počátkem 90. let 20. sto-
letí nalezena tříprstá fosilní stopa o rozměrech
14×18 cm v lomu U Devíti Křížů (lidově Krá-
korka). Patřila malému příslušníkovi dravých di-
nosaurů (teropodů). Stopa je poměrně dobře
zachovaná, ale chybí jí část levého a prostředního
prstu. Objev další dinosauří stopy byl v médiích
oznámen i v průběhu roku 2011.

Popis trasy: Červené turistické značení Čer-
vený Kostelec (bus) – Červený Kostelec (žst) –
U Devíti křížů (bus) – Vizmburk (zříc.) (délka
cca 5 km); Červené turistické značení Vizmburk
(zříc.) – Podhradí (rozc.) – Havlovice (U Lipek)
– Havlovice (U Mandle) – Šiškovna (háj.) –
U Bathildina stolku – Boušín (lávka) (délka cca
4,7 km, celkem 9,7 km); Žluté turistické značení
Boušín (lávka) – Mstětín – Olešnice (žst.) – Oleš-
nice (bus. odb.) – Brodský rybník (kemp, bus) –
Červený Kostelec (bus) (délka cca 5,5 km, cel-
kem 15,2 km)
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Na rozhlednu Žaltman 

Místa na trase: Nádraží ČD Červený Kostelec,
U Devíti Křížů, Vizmburk, Havlovice, Boušín,
Mstětín, Olešnice (celková délka trasy cca
15,2 km, středně náročná trasa)

Tip: Hrad Vizmburk je poprvé zmíněn k roku
1279 v Dalimilově kronice v souvislosti s Tasem
z Vizmburka (syn Petra ze Skalice), který byl
pravděpodobně prvním majitelem hradu. Tas
z Vizmburka náležel k mocnému východočes-
kému rodu Pánů erbu zlatého třmene, kteří ve
13. století kolonizovali oblast severovýchodních
Čech. V současné době je zřícenina hrad ve
správě dobrovolného Sdružení pro Vizmburk,

které se snaží o zastřešení části hradu a zpřístup-
nění hradu široké veřejnosti.

Rozhlednu tvoří příhradová konstrukce z oce-
lových trubek. Na vyhlídkovou plošinu je přístup
přes točité schodiště. Na vrcholu rozhledny je
umístěn také miskový anemometr. Z plošiny je
pěkný panoramatický výhled na Krkonoše
(Sněžka, Černá hora a Rýchory), Vraní hory, 
Adršpašsko-teplické skály, Soví a Javoří hory,
Stolové hory, Ostaš, Broumovské stěny, Úpicko,
Hronovsko, Orlické hory, Králický Sněžník, Zvi-
čina, Kumburk a blízké okolí. Během cesty po
hřebenu Jestřebích hor narazí každý výletník na
řadu pozůstatků prvorepublikového pohraničního
opevnění – malých bunkrů (tzv. řopíků), které
byly budovány před druhou světovou válkou a
vytvářely souvislé obranné linie po celé délce
českého pohraničí. 

Popis trasy: Žluté turistické značení Červený
Kostelec (autobusové nádraží) směr náměstí
T. G. M.; Modré turistické značení náměstí
T. G. M. – Lipky; Zelené turistické značení
Lipky – Lhota za Červeným Kostelcem – Rtyně
v Podkrkonoší; Žluté turistické značení Rtyně
v Podkrkonoší – náměstí – Rtyně v Podkrkonoší
(žel. st.) – Odolov (U Lotranda); Zelené turis-
tické značení Odolov – věznice Odolov – Pod
Kolčarkou – Žaltman

Zajímavá místa na trase: Červený Kostelec,
Lipky, Lhota za Červeným Kostelcem, Rtyně
v Podkrkonoší, Odolov, Pod Kolčarkou, 
Žaltman (celková délka trasy cca 12 km, nároč-
nější trasa)

Tip: Ve Rtyni v Podkrkonoší můžete navštívit
unikátní dřevěnou zvonici u Kostela svatého Jana
Křtitele (1679). Zvonice ve Rtyni v Podkrkonoší
je nazývána zvonicí rtyňského typu, neboť žádná
s podobným tvarem či konstrukcí nebyla v celé
České republice ani v Evropě dosud nalezena.
Byla postavena v roce 1592, což prokázaly den-
drochronologické testy. 

Kromě toho zde naleznete i místní hornické
muzeum mapující několikasetletou historii dobý-
vání uhlí v celém regionu Jestřebích hor. Toto
muzeum je umístěno v bývalém Památníku 1775,
který byl roku 1975 přestavěn z rychetské ko-
nírny k 200. výročí selských bouří.



30

Tipy na výlet

Pěší výlet za výhledy na bájný vrch Turov

Dříve bájný vrch (602 m n. m.) obklopený di-
vočinou se postupem času proměnil na turistické
místo. Turističtí nadšenci zde postavili dřevěnou
útulnu. Ta však vyhořela a později zde byla po-
stavena zděná Jiráskova chata. Oblíbené místo
mistra Aloise Jiráska nalezneme v jeho knihách.
Z vrchu Turov je výhled na Bor a Hejšovinu,
Ostaš či přes Bystré až na Sněžku a Černou horu.

Popis trasy: Žluté turistické značení Červený
Kostelec (aut. nádr.) – Č. K. nám. T. G. M. – Horní
Kostelec; Zelené turistické značení Horní Kostelec
– Nad Horním Kostelcem; Červené turistické zna-
čení Nad Horním Kostelcem – U Krkavčiny; Žluté
turistické značení U Krkavčiny – Na Chlívci; Ze-
lené turistické značení Na Chlívci – Turov.

Místa na trase: Červený Kostelec, Horní Kos-
telec, Krkavčina, Na Chlívci, Turov (celková
délka trasy cca 7 km, středně náročná trasa)

Tip: Název Turova pochází ze slova tur, což
je divoký býk. Ti se prý potulovali po kopci,
místní ale našli jejich tele, odnesli si ho do
chlívku. Turové si pro něj přišli a už se zpět na
Turov nikdy nevrátili, jelikož postupně zdomác-
něli. Vrch je opředen mnoha pověstmi. Uvnitř
hory se podle pověstí skrývá svatováclavské
vojsko, které je připraveno zakročit v dobách
nejhorších. Hora se podle pověsti otevírá na
svátek svatého Václava nebo na Velikonoční
pátek.

Na jihozápadním úbočí, asi 1 km od vrcholu
Turova, byl jako součást československého
opevnění v květnu 1938 zbudován pěchotní srub
T-S 19 Turov, který měl sloužit k přehrazení Je-
střebích hor proti nepříteli. Od roku 2009 je ob-
jekt rekonstruován za účelem zpřístupnění
veřejnosti.

Na kole okolo červenokosteleckých rybníků 

Červený Kostelec je typickým podhorským
městem ležícím na úpatí Jestřebích hor a nastu-
pujícího pásma Krkonoš. Je také krajinou, která
je protkána řadou potoků, říček a nejrůznějších
přítoků. Proto není žádným překvapením, že zde
naleznete celou soustavu rybníků. Ty v minulosti
plnily výhradně chovnou funkci, v současné době
jsou pak některé z nich využívány k rekreaci
a dalším sportovním aktivitám návštěvníků. Mezi
nejznámější patří rybník Brodský a rybník
Špinka, nicméně jsou zde i další, mnohem menší
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rybníky jako Čermák, Piccolomini, Krčmařík,
Balaton, Benešák, Janouch. Vodní hladina
a klidné břehy místních rybníků s velkým množ-
ství nejrůznějších zákoutí a zátiší jsou vyhledá-
vaným místem fotografů, a jsou tak vděčným
tématem jejich fotografií.

Popis trasy: Z autobusového nádraží v Červe-
ném Kostelci se vydáme po zelené turistické
trase ulicí Palackého kolem sportovní haly, fot-
balového stadionu a areálu tenisových kurtů.
Následně se přes ulici Okružní napojíme na
ul. 5. května na cyklotrasu 4018, po které bu-
deme pokračovat do Lhoty za Červeným Kos-
telcem. V místě odbočení cyklotrasy vlevo ve
směru k vlakovému nádraží se vydáme vpravo
a kolem kapličky ve Lhotě dojedeme po místní
komunikaci (u kapličky odbočíme vlevo) k ryb-
níku Balaton. Odtud pokračujeme dále podél
rybníka směrem na Lipky, kde se napojíme na
modré turistické značení, po něm pojedeme dále
až k rozcestníku Rtyně v Podkrkonoší – odb.
k železniční stanici. Následně se vydáme vpravo
po ulici Hronovská směrem na Bohdašín. Po
pravé straně budeme míjet rybník Janouch a bu-
deme pokračovat dále po hlavní silnici vedoucí
z Horního Kostelce směrem na Hronov. Na roz-
cestí hlavní silnice, těsně po odbočce na Hronov,
se napojíme na cyklotrasu 4091, která nás kolem
Končinského kopce přes Kostelecké Končiny
dovede až k rozcestí U Čertoviny. Zde se napo-
jíme na žluté turistické značení, které nás do-
vede až k hrázi rybníka Špinka, kde se plynule
napojíme na cykloznačení 4018, vedoucí po
břehu rybníka až k hrázi rybníka Brodský. Zde

se napojíme na cyklotrasu 4095 a dojedeme až
do centra města.

Místa na trase: Červený Kostelec, Lhota za
Červeným Kostelcem, Lipky, Rtyně v Podkrko-
noší – odb. k žel. st., Janouch, Horní Kostelec,
Končiny, U Čertoviny, Špinka, Brodský (délka
trasy cca 16 km, středně náročná trasa)

Tip: Červenokostelecké rybníky jsou také
hnízdištěm několika zvláště chráněných ptačích
druhů. Významné je hnízdění potápek roháčů.
V pobřežních rákosinových porostech pravidelně
hnízdí několik výskytů dravce motáka pochopa
a významné je také hnízdění rákosníka velkého.
Z ostatních hnízdících druhů lze jmenovat labuť
velkou, kachnu divokou, lysku černou, potápku
malou či chřástala vodního. Nepravidelně zde
hnízdí i slípka zelenonohá, polák velký a polák
chocholačka. V pobřežních lesících je zajímavé
stále početnější hnízdění žluvy hajní, z běžněj-
ších druhů je to třeba pěnice slavíková, budníček
větší, sýkora lužní nebo poštolka obecná. V rá-
kosinách početně hnízdí rákosník obecný a strnad
rákosní, poměrně vzácně rákosník proužkovaný.
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Babiččino údolí, táhnoucí se od Ratibořic
směrem ke Zliči a České Skalici, je neodmysli-
telně spojeno s osobou Boženy Němcové a její
knihou Babička. Snad každý z nás zná příběh Ba-
runky a při návštěvě Babiččina údolí každému
návštěvníkovi vyvstanou známé momenty tohoto
příběhu. Trasa z Červeného Kostelce měří při-
bližně 11 km a je příjemnou trasou, vedoucí krás-
nou krajinou k povodí řeky Úpy.

Popis trasy: Trasu zahájíme v Červeném Kos-
telci (aut.nádraží), podél sportovního areálu bu-
deme pokračovat až k rozcestí Pod Dupačkou.
Následně se napojíme na modré turistické zna-
čení směrem na Stolín a Mstětín. Ve Mstětíně se
napojíme na značenou turistickou naučnou 
Justynčinu stezku a vydáme se směrem k rozcestí
u Boušínské lávky (Pod Boušínem – lávka). Pře-
jdeme lávku a pokračujeme kolem Boušínského
kostela po Justynčině stezce až ke Slatinskému
mlýnu. Zde se napojíme na červené turistické
značení a podél řeky Úpy budeme pokračovat až
k Červenému mostu. Zde se napojíme na modré
turistické značení a pokračujeme až na rozcestí
Pod Rýzmburkem, dále pokračujeme po žluté
trase na rozcestí Pohodlí a přes Bílý most do-
jdeme až k Viktorčině splavu. Odtud je již kousek
na Staré Bělidlo či Ratibořický zámek. 

Místa na trase: Červený Kostelec, Stolín,
Mstětín, Boušín, Slatinský mlýn, Červený most,
Pod Rýzmburkem, Pohodlí, Bílý most, Viktorčin
splav, Staré bělidlo. (délka cca 11 km, nenáročná
trasa)

Tip: Název Babiččino údolí je odvozen od ro-
mánu Boženy Němcové Babička, jehož děj sem
spisovatelka umístila. Jedná se o údolí Úpy se-
verně od České Skalice poblíž zámku v Ratibo-
řicích. Tuto krajinu Babiččiným údolím nazval
poprvé roku 1878 spisovatel Otakar Jedlička pů-
sobící ve Smiřicích jako lékař. Roku 1952 pro-
hlásilo tehdejší Ministerstvo školství, věd
a umění toto údolí za krajinnou a národní rezer-
vaci, roku 1978 pak bylo prohlášeno národní kul-
turní památkou. 

K nejnavštěvovanějším místům údolí patří
Staré bělidlo, domek čp. 7 u Viktorčina splavu.
Zde prožila Božena Němcová roku 1844 prázd-
niny se svými dětmi a v románu Babička sem
přenesla své vzpomínky z dětství prožitého s její
babičkou Marií Magdalénou Novotnou na starém
panském bělidle pod zámkem v nedalekých Ra-
tibořicích. Původní bělidlo nechala majitelka
zámku Kateřina Zaháňská zbořit roku 1830. Po
2. světové válce byl domek čp. 7 vybaven dobo-
vým lidovým nábytkem ze sbírek Muzea Boženy
Němcové v České Skalici. Budova a okolí byly
později dále upraveny roku 1970 při natáčení
filmu Babička režiséra Antonína Moskalyka;
jako připomínka románu zde stojí také sousoší
babičky s dětmi a psy. 

Viktorčin splav za Starým bělidlem také
v průběhu let změnil podobu; nejprve při stavbě
zavodňovacích soustav v letech 1842 až 1848
a 1874 až 1875, později v rámci regulace toku
Úpy ve 20. a 50. letech 20. století.

Pěšky nebo na kole na návštěvu do Babiččina údolí
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Z Červeného Kostelce na poutní místo Boušín

Boušín byl založen ve 2. polovině 12. století
Bohušem Bradatým z rodu Pánů erbu zlatého
třmene. První písemná zmínka o Boušíně je ve
stvrzovacích knihách, které nechal sepsat první
český arcibiskup Arnošt z Pardubic. V roce 1350
je tak Boušín zmiňován již jako farnost s dřevě-
ným kostelíkem. V husitských válkách byl kostel
pobořen, vypálen a celé okolí zpustlo. Asi roku
1424 byl za husitských válek Boušín vypálen
a kostelík pobořen a farnost zanikla. Podle Josefa
Myslimíra Ludvíka postavil na Boušíně nový
dřevěný kostel roku 1464 Jan Litobořský
z Chlumu seděním na Turyni jako výraz díků za
zázračné uzdravení své hluchoněmé dcerky. Po-
věst o této události vylíčila i Božena Němcová
ve své Babičce. Pod kostelem stojí Mariánská
kaplička, nad jejímž vchodem je událost uzdravení
popsána. Výlet z Červeného Kostelce na Boušín
nás provede krásnými stezkami do povodí řeky
Úpy. Turista pak může pokračovat buď do Babič-
čina údolí, nebo na zříceninu hradu Vizmburk.

Popis trasy: Z autobusového nádraží v Červe-
ném Kostelci se vydáme Sokolskou ulicí a dále
pokračujeme vpravo ulicí Českoskalická kolem
vrchu Žďár, přes železniční přejezd na křižo-
vatku před Stolínem. Tady se napojíme na
modré turistické značení a budeme pokračovat
přes Stolín, Mstětín (kde se trasa spojuje s Jus-
tynčinou naučnou stezkou) do Červené Hory
(kaple Panny Marie). Pokračujeme dále po stej-
ném značení, které nás kolem zříceniny hradu
Červená Hora dovede až ke Slatinskému mlýnu.
Pokračujeme dále po trase Justynčiny naučné
stezky a tato nás dovede až k cíli naší cesty –
kostelu Navštívení Panny Marie na Boušíně.

Místa na trase: Červený Kostelec, Stolín,
Mstětín, Červený Hora, Slatinský mlýn, Boušín
(délka trasy cca 8 km, nenáročná trasa)

Tip: Přibližně 100 metrů pod kostelem Navští-
vení Panny Marie, směrem k toku řeky Úpy, se
nachází Boušínská studánka a Mariánská kap-
lička, nad jejímž vchodem je popsán zázrak

uzdravení zmiňovaný v pověstech. Boušín je vy-
hledávaným poutním místem. Část této trasy pro-
jdete po trase naučné stezky Justynčina stezka,
která je součástí projektu Naučné stezky za po-
znáním. Pěší okruh v délce 7 km vede po znače-
ných turistických stezkách. Nástup na trasu
v případě příjezdu vozem je u Slatinského mlýna,
kde se nabízí možnost zaparkování automobilu.

Od Slatinského mlýna vede stezka přes Bou-
šín, Slatinské Končiny, Bathildin stoleček

k Boušínské lávce, dále pak přes osadu Mstětín,
kolem Žebrácké rokle do obce Červená Hora.
Pokračuje kolem zříceniny hradu Červená Hora
zpět k Slatinskému mostu. Na trase pěší stezky
jsou rozmístěny tři informační tabule. Popisují
dvanáct zajímavých zastavení, které upozorňují
na přírodní, kulturní a místní zajímavosti. Čeští
spisovatelé nebyli k našemu regionu nevšímaví.
Vždy je lákala místní historie, tradovaná i za-
psaná, a na základě její znalosti vytvořili neza-
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pomenutelná díla. Když jste četli Babičku, Pana
učitele či román U nás, „potkali“ jste postavy,
které jste si možná zamilovali, nezapomněli na
ně, byť od četby nějaký pátek utekl. Ty postavy
nebyly zdaleka všechny vymyšlené. Jejich vzory
chodily po kraji a zanechaly v něm hlubokou
stopu. Projděte se po místech, kudy chodila ži-
dovská dívka Justynka.
Pověst o Boušíně 

V oblasti od Boušína až po Turyň patřily
kdysi všechny lesy i vesnice turyňskému rytíři.
Byl to bohatý člověk a řeklo by se, že může být
i spokojený, nicméně měl jedinou dceru Bě-
tušku, která však byla hluchá a němá. Byla to

však dívka milá a hodná s láskou ke zvířatům.
Často na boušínském dvorci sledovala stáda
ovcí. I jednoho dne se rozhodla, že cestu z Tu-
ryně na Boušín zná a že se tam vydá sama. A jak
už to bývá, cestou se v hustém lese ztratila. Na-
štěstí narazila na lesní studánku – i klekla si u ní
a osvěžila se v lesní tůni. Vzpomněla si na mod-
litbu, pomodlila se Zdrávas Maria. Jako zázra-
kem uslyšela neznámý zvuk, který se k ní blížil,
načež následně uviděla ovčáka se stádem ovcí,
který se blížil jejím směrem. Děvčátko vykřiklo:
„Bárto! Bárto!“ Jako zázrakem se uzdravilo.
A tak rodiče z vděčnosti vystavěli nad prame-
nem kapličku, která tam stojí dodnes.

Za tajemstvím hradu Vizmburku

Hrad Vizmburk je poprvé zmíněn k roku 1279
v Dalimilově kronice v souvislosti s Tasem
z Vizmburka (syn Petra ze Skalice), který byl
pravděpodobně prvním majitelem hradu. Tas
z Vizmburka náležel k mocnému východočes-
kému rodu Pánů erbu zlatého třmene, kteří ve
13. století kolonizovali oblast severovýchodních
Čech. Po Tasově smrti roku 1304 hrad s panstvím
přešel na jeho syna Jaroše, který jej někdy před
rokem 1309 prodal Milotovi z Pnětluk. Někdy
v letech 1327–1330 se hrad dostal do držení pánů
z Dubé, kteří hrad drželi až do jeho zničení v roce
1447. Posledním majitelem hradu byl Jiří z Dubé
a z Vizmburka, který na hradě již trvale nesídlil.
Přítomná vojenská posádka se neklidných letech
pohusitských válkách aktivně účastnila spolu
s posádkami dalších hradů ve východních Če-
chách loupeživých výpadů proti slezským měs-
tům. Ta se roku 1447 spojila a hrad Vizmburk
s dalšími hrady v okolí odkoupila a pobořila. No-
vodobá historie hradu je spojena s rokem 1972,
kdy zde začal archeologický výzkum. V roce
2002 vzniklo Sdružení pro Vízmburk, o. s., které
se soustředí na záchranu archeologických nálezů.

Popis trasy: Z červenokosteleckého autobuso-
vého nádraží vyjdeme po červeném turistickém
značení vedoucím podél sportovního areálu
a podél potoka. Budeme po stejné značce pokra-

čovat směr Lhota za Červeným Kostelcem, kolem
nádraží ČD (žel. stanice), projdeme pod via-
duktem a dojdeme až na rozcestí U Devíti Křížů.
I nadále pokračujeme po červeném turistickém
značení po lesní cestě klikatící se lesem a do-
jdeme až k hradu Vizmburku, ležícím na zalesně-
ném ostrohu nad Havlovicemi a řekou Úpou.

Místa na trase: Č. Kostelec, Lhota za Červe-
ným Kostelcem, U Devíti Křížů, hrad Vizmburk

Tip: Lokalita Devět Křížů – podle pověsti zde
došlo k zabití vizmburského pána Heřmana
a jeho zbrojnošů. Tuto pověst popisuje Božena
Němcová ve své povídce Krvavá svatba. I když
faktem je, že existuje několik pověstí a bájí, které
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Cyklistický náročnější okruh okolo Jestřebích hor

popisují událost odlišně. U Devítí Křížů je turis-
tický rozcestník a je odtud nádherný pohled na
pohoří Jestřebích hor, za pěkného počasí dohléd-
nete až do Polska. Frekventovaná je okolo ve-
doucí červená značka, která vás zavede přímo až
na hrad Vizmburk. Je to romantické zákoutí
u lesa a hájovny a oblíbený výletní cíl. U hájovny
je kamenný kříž z roku 1794 s devíti malými
křížky. Nachází se zde turisty hojně navštěvo-
vaná hospůdka – motorest U Devíti Křížů. 

Jestřebí hory tvoří přibližně 20 km dlouhý,
většinou zalesněný horský masiv táhnoucí se
mezi údolím Petříkovického potoka a Metuje
u Hronova. Nejvyšším vrcholem je Žaltman
(739,5 m n. m.). Na vrcholové skalce stojí od
roku 1967 14 m vysoká železná rozhledna s pa-
noramatickým výhledem. Krásné vyhlídky do
kraje sourozenců Čapkových, Boženy Němcové
a Aloise Jiráska jsou pak i z dalších míst hřebe-
nové partie Jestřebích hor. Na utváření krajiny Je-
střebích hor se také podílela rozsáhlá důlní
činnost. Tu připomínají zaniklé štoly a šachty
a dnes již zavřené doly v Radvanicích a Malých
Svatoňovicích a jejich haldy. Tyto lokality spo-
juje Hornická naučná stezka. Po hřebeni Jestře-
bích hor jsou rozesety betonové pozůstatky
hraničního opevnění - malé řopíky, velké dělo-
střelecké sruby i zbytky základů. Každé jaro kve-
tou na loukách Jestřebích hor různé druhy květin,
z nichž jsou asi nejznámější tisíce chráněných
bledulí, vytvářejících bílé koberce.

Popis trasy: Jedná se o silniční okruh, tudíž nás
cesta povede po běžných silničních komunika-
cích s automobilovým provozem. Vyjedeme
z Červeného Kostelce směrem na Horní Koste-
lec, který projedeme po celé jeho délce. Pokra-
čujeme přes turistické rozcestí Nad Horním
Kostelcem, rozcestí U Krkavčiny a po silnici (cy-
klotrasa 4304) pokračujeme až k Pěchotnímu
srubu T-S 20 Pláň (příjemný odpočinek). Dále
pokračujeme po zelené turistické trase směrem
Chlívce k rozcestí Na Chlívci (Pěchotní srub 

T-S 19). Zde se napojíme na cyklotrasu 4020 ve-
doucí směr Bystré a pokračujeme až k odbočce
na Jívku před Stárkovem. Zde se vydáme po sil-
nici vlevo a zde proti toku potoka Jívka. Před
obcí Jívka II se napojíme na cyklotrasu 4093 a po
této trase pokračujeme do Radvanic. Odtud po-
kračujeme kolem místní železniční stanice kolem
bývalého dolu Kateřina podél Chvalečského po-
toka do Chvalče, kde se opět napojíme na cyklo-
trasu 4093 a pojedeme po ní až na turistické
rozcestí Petříkovice. Odtud pokračujeme po sil-
nici (kolem Vojenského muzea Petříkovice a pě-
chotního srubu Na Stráni) do Poříčí u Trutnova.
Odbočíme na Zákoutí a okolo Zámeckého kopce
pojedeme po cyklotrase 4091, přičemž se asi po
1 km napojíme na cyklotrasu 4209, která nás přes
Bohuslavice nad Úpou dovede na turistické roz-
cestí Sedmidomí. Odtud pokračujeme po žluté tu-
ristické značce přes Končiny a rozcestí Kvíčala
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do Úpice. Z úpického náměstí T. G. Masaryka
pokračujeme po cyklotrase 4094 podél řeky Úpy
kolem sportovního areálu přes krytý dřevěný
most v Havlovicích a rozcestí Podhradí na hrad
Vizmburk. Zde se napojíme na cyklotrasu 4018,
která nás přes Devět Křížů dovede do Červeného
Kostelce.

Místa na trase: Červený Kostelec, Horní Kos-
telec, Nad Horním Kostelcem, Krákorka, Na
Chlívci, Bystré, Jívka, Radvanice, Chvaleč, Pe-
tříkovice, Poříčí u Trutnova, Bohuslavice nad
Úpou, Úpice, Havlovice, Vizmburk (celková
trasa cca 51 km, náročná trasa)

Tip: Při návštěvě Jestřebích hor (zvaných též
místně Brendy) nezapomeňte navštívit i osadu
Paseka (674 m), známou již od roku 1748, s ně-
kolika renesančními chalupami a oblíbenou Je-
střebí boudou (bývalá Řehákova hospoda zvaná
Řehačka). Paseka je bývalou hornickou osadou
mezi černouhelnými doly v Radvanicích v Če-
chách a Malých Svatoňovicích. Nyní se stala re-
kreační oblastí s překrásnou přírodou. Okolí
osady je vhodné k méně náročné turistice, hou-
baření a v zimě je její okolí a celé Jestřebí hory
protkáno upravenými běžeckými stopami.

Téměř celá oblast Jestřebích hor byla národ-
nostně německá na samé jazykové hranici. Z toho

také vyplývají mnohé ještě doznívající místo-
pisné názvy. Svídnická hraniční stezka vedla od
Červeného Kostelce přes Jestřebí hory okolo
strážní tvrze na vrcholu, který Němci z pasek na-
zývali Schlossberg (Zámecký vrch), a kde v po-
lovině 60. let skupina studentů archeologie pod
vedením úpického rodáka Dr. A. Hejny objevila
zbytky tvrze a další zajímavé nálezy. Odtud po-
kračovala žacléřským průsmykem do Svídnice ve
Slezsku. Odtud pochází dnešní zkomolený název
Sviňská cesta. 

Panská cesta je hřebenovou cestou. Koncem
19. století ji nechal postavit majitel náchodského
panství princ Vilém Schaumburg–Lippe. Jejím
postavením zanikal význam Svídnické cesty,
z níž zůstaly jen krátké úseky a její přesná poloha
se již nedá určit.
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Za druhé světové války se místní občané ak-
tivně účastnili odboje proti fašistické okupaci na-
šeho území. Červený Kostelec a obyvatelé
okolních částí města se bohužel taktéž stali ter-
čem aktivní fašistické perzekuce a obětem na-
cismu je věnováno několik místních památníků.
Putování nás zavede na Končiny a Bohdašín –
místa, která jsou úzce spjata s činností ilegální
odbojové skupiny 1. sokolského okrsku Jirás-
kovy župy Podkrkonošské S 21 B. Na památní-
cích pak naleznete jména umučených
a popravených členů a spolupracovníků odboje.

Popis trasy: Z Červeného Kostelce (autobu-
sové nádraží) vyjdeme po zelené turistické trase
směrem na místní část Vyšehrad, okolo něho pak
směrem na Končiny. Po cca 2,7 km narazíme na
konci lesa na pomník obětem končinské tragédie.
I nadále budeme pokračovat polní cestou až na
křižovatku s místní silnicí, přičemž po levé straně
budeme míjet bývalé Burdychovo stavení s po-
mníčkem připomínající končinské události. Ná-
sledně zahneme vlevo a napojíme se na
cyklotrasu 4091, která nás okolo Končinského
kopce (530 m n.m.) dovede na křižovatku nad
Horním Kostelcem u odbočky na Hronov. Vy-
dáme se vlevo (cca 200 m) směrem na Bohdašín
a Rtyni v Podkrkonoší a napojíme se na zelené
turistické značení, které směřuje vpravo nahoru
k rozcestníku Nad Horním Kostelcem. Zde se vy-
dáme po červeném turistickém značení přes roz-
cestí U Krkavčiny až na rozcestí Krakčina, odkud

je nádherný výhled na oba svahy Jestřebích hor.
Následně pokračujeme vlevo dolů z kopce po
žlutém turistickém značení do obce Bohdašín
a dojdeme přímo k Památníku na Bohdašíně.

Místa na trase: Červený Kostelec, Končiny,
Krkavčina, Bohdašín (délka trasy cca 8 km, ne-
náročná trasa)

Tip: Končiny – za druhé světové války zde
byla ukryta vysílačka Libuše skupiny výsadkářů
z Anglie v rámci Operace Silver A. Úkolem této
operace bylo vysazení speciálně vyškolených
parašutistů na území protektorátu k zajištění rá-
diového spojení s Londýnem. K tomu byli vy-
baveni vysílačkou s krycím názvem Libuše.
Druhým úkolem operace bylo vytvoření stře-
diska, které by koordinovalo činnost dalších vy-
sazených parašutistů. Nejdůležitějším úkolem
skupiny však bylo kontaktovat št. kpt. Morávka
z odbojové organizace Obrana národa (Tři krá-
lové) a jeho prostřednictvím řízený zdroj v Ab-
wehru agenta A-54, Paula Thümmela, což byl
nejdůležitější německý informátor zpravodaj-
ského oddělení exilové československé vlády
během 2. světové války. Vysílačku na Konči-
nách gestapo 30. května 1942 odhalilo. Při té
příležitosti uvěznili a později popravili 4 členy
rodiny Burdychových, Františka Jirouška a další
členy regionální odbojové S 21 B. Radista Jiří
Potůček se prostřílel z obklíčení a unikal ještě
tři dny.

Za odkazem odvahy na Končiny a Bohdašín
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Příhraniční ráz naší krajiny a nutnost zajištění
obrany vnitrozemí českého území si v minulosti
vynutil výstavbu řady opevnění a dalších tzv. for-
tifikačních památek. Poslední takto budované
opevnění je pak opevnění budované v období
první republiky, kdy celá oblast Kladského po-
mezí byla začleněna do soustavy příhraničních
opevnění budovaných v letech 1935 – 1938. Toto
opevnění se skládalo z objektů lehkého opevnění
vz. 36 a vz. 37 (tzv. řopíků), objektů těžkého
opevnění a z dělostřeleckých tvrzí. Mezi jednot-
livými těžkými objekty se navíc rozkládal pro-
pracovaný překážkový systém, který měl
případný vstup cizích vojsk výrazným způsobem
zpomalit. Na našem cyklovýletě můžete navštívit
několik z těchto pěchotních srubů, které jsou
v současné době ve většině případů spravovány
místními spolky vojenské historie a jsou tako-
vými malými místními muzei. V průběhu prázd-
nin má většina těchto objektů o víkendech
otevřeno pro širokou veřejnost, a tak se nabízí
možnost prohlédnout si tyto částečně zrekon-
struované objekty.

Popis trasy: Z Červeného Kostelce (autobu-
sové nádraží) vyjedeme po zeleném turistickém
značení směrem přes ulici Náchodská kolem Vy-
šehradu na Končiny, překročíme cyklotrasu 4091
a pokračujeme po zelené kolem místní části
U Hájku do části Nad Zbečníkem až k pěchot-
nímu srubu T-S 5. Odtud se vrátíme po zelené
zpět asi 300 m a odbočíme vpravo dolů po mo-
drém turistickém značení do obce Zbečník a
údolí Zbečnického potoka, abychom po modrém

turistickém značení pokračovali do lesů Mater-
nice kolem Skalákovy studánky až na rozcestí
Maternice. Pokračujeme dále po modrém značení
až na rozcestí Na Chlívci, kde se nachází další
pěchotní srub T-S 19 – Turov. Následně se vy-
dáme po zeleném turistickém značení vlevo do
kopce, kde asi po 500 m vpravo odbočíme na cy-
klostezku 4304 a po přibližně 100 metrech uvi-
díme vpravo pěchotní srub T-S 20 Pláň. I nadále
můžeme pokračovat po cyklotrase 4304 a přes
obec Chlívce až do části obce Jívky, kde se na-
pojíme na cyklotrasu 4094 a vyjedeme na 
Odolov, přičemž cestou ve stoupání můžeme na-
vštívit pěchotní srub T-S 26 (vlevo ve směru
cesty) a pěchotní srub T-S 27 (vpravo ve směru
cesty). Z Odolova pokračujeme po cyklotrase
4094 do Rtyně v Podkrkonoší. Na křižovatce
před kostelem se na křížení napojíme na cyklo-
trasu 4095 a přes Lhotu za Červeným Kostelcem
dojedeme až do centra města.

Místa na trase: Červený Kostelec, Končiny, 
T-S 5, Zbečník, Maternice, Na Chlívci, T-S 19,

Vojenské opevnění v přilehlém okolí Jestřebích hor



39

Tipy na výlet

T-S 20, Chlívce, Jívka, T-S 26, T-S 27, Odolov,
Rtyně v Podkrkonoší, Lhota za Červeným Kos-
telcem (celková délka trasy 25 km, středně ná-
ročná trasa)

Tip: Objekty těžkého opevnění a dělostřelecké
tvrze jsou dominantami vojenského opevnění na-
šeho pohraničí, nicméně řada ze zamýšlených ob-
jektů nebyla vůbec zbudována nebo byla
zbudována v různé fázi rozestavěnosti. Pouze
malá část byla vybavena a bojeschopná. Právě ta
zbudovaná se zase naopak stala terčem němec-
kých vojenských akcí a sloužila zase jako zku-
šební terče pro německé zbraně nebo byla
dokonce i předmětem natáčení nejrůznějších pro-
pagandistických dokumentů. Při toulkách příro-
dou v Kladském pomezí však návštěvník častěji
narazí na objekty lehkého opevnění budovaných
v několika liniích (tzv. řopíků), které byly ve vět-
šině případů plně dokončeny. Tvoří souvislé linie
a pozorný návštěvník našeho regionu je může
spatřit na mnoha místech. Tyto řopíky jsou pak
časným cílem turistických výletů, neboť se na-
cházejí přímo na značených trasách nebo v jejich
těsné blízkosti.

V nádherném místě s výhledem na severový-
chodní část Jestřebích hor nalezneme pěchotní
srub T-S 19 Turov, nacházející se nedaleko srubu
T-S 20 vedle silnice (přímá viditelnost) z Červe-
ného Kostelce na Chlívce před odbočkou na Ro-
kytník. Objekt je v současné době ve fázi
zahájené očisty okolí a částečné rekonstrukce
vnitřních prostor, nicméně i prohlídka exteriéru
tohoto objektu vám jistě nabídne zajímavé po-
hledy na tyto technické památky.

Na okraji Jestřebích hor nad obcí Chlívce se
v zalesněném prostoru nachází pěchotní srub 
T-S 20 „Pláň“. V prostorách srubu provozuje
místní spolek muzeum a můžete zde spatřit nejen
několik zrekonstruovaných místností, tak jak
měly vypadat v roce 1938, ale i mnoho uniforem
od roku 1866 až do roku 1989. Objekt je dobře
přístupný a značen od silnice spojující Červený
Kostelec a Chlívce.

Nad silnicí z Jívky do Odolova lze nalézt pě-
chotní srub T-S 26, jehož hlavním úkolem bylo

střežení této silnice a protilehlého svahu. V objektu
je budována expozice vojenské historie z období
konce 30. let minulého století se zaměřením na vý-
stavbu pevnostního systému v tehdejším Česko-
slovensku. Kromě toho zde můžete vidět
i zajímavou expozici pěchotní a dělostřelecké mu-
nice z druhé světové války. Pěchotní srub je již
v pokročilém stupni dokončenosti a návštěvník tak
může spatřit typizovanou vojenskou stavbu. 

Na Odolově, v samém středu Jestřebích hor,
naleznete pěchotní srub T-S 27 „Nad cestou“,
k němuž je cesta značena ukazateli od hostince
U Lotranda, podél věznice a dále pak po lesní
cestě přes Kraví horu, kde mimochodem stojí
další podobný objekt T-S 28. Objekt T-S 27 je za-
čínajícím muzeem s menší dobovou expozicí,
spočívající v prezentaci historických uniforem
a dobového materiálu. Objekt T-S 28 byl prvním
vybudovaným objektem v rámci Odolovského
stavebního podúseku. 
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Tento poklidnější
výlet nás zavede na 
exkurzi po červenokos-
teleckých rybnících ve
směru na Kramolnu
a Náchod, a tak na
cestě navštívíte opět
velké rybníky Brodský
i Špinku, ale i malé
rybníky, jako je rybní-
ček Piccolomini v le-
sích u Trubějova
(vyhlášené místo pro
houbaře) či rybník Krčmařík na kraji lesa Občina
na kraji Červeného Kostelce. 

Popis trasy: Z autobusového nádraží v Červe-
ném Kostelci vyjedeme po zelené turistické trase
Havlíčkovou ulicí do ulice Sokolské a ul. Man-
želů Burdychových, kde se napojíme na cyklo-
trasu 4095 a budeme pokračovat ve směru rybník
Brodský. Na hrázi rybníka Brodský odbočíme
vpravo na cyklotrasu 4018 a projedeme po celé
délce rybníka Špinka od jeho vtoku až k hrázi,
kterou přejedeme, a na jejím konci plynule pře-
jedeme na červené turistické značení (vpravo)
a pokračujeme na rozcestí Osičiny (pomník),
odkud lesem dojedeme po červené až k rybníku
Piccolomini. Následně se vrátíme po červené
zpět na rozcestí Osičiny a pokračujeme po zele-
ném turistickém značení na rozcestí Pod Buko-
vou horou, kde pokračujeme po modrém

turistickém značení zpět na hráz rybníku Špinka
až k rozcestí Špinka – kiosek. U něho se vydáme
vlevo nahoru po modrém turistickém značení
a přejedeme do Olešnice, kde se na křížení se žlu-
tým turistickým značením vydáme vpravo po
žluté, která nás dovede k rybníku Krčmařík.
Odtud pokračujeme po cyklotrase 4018, která nás
již dovede zpět do Červeného Kostelce.

Místa na trase: Červený Kostelec, les Občina,
rybník Brodský, rybník Špinka, Buková hora,
rybník Picolomini, Olešnice (celková délka trasy
je 12 km, středně náročná trasa)

Tip: Rybník Špinka – rybník o rozloze cca
40 hektarů, na jehož břehu se nachází jedno
z mála pravých nefalšovaných tábořišť, kde si
ještě můžete v prostoru tábořiště postavit stan,
kam chcete, a rozdělat si u stanu oheň, kde ne-
máte vykázán omezený prostor, ale užíváte ho
tolik, kolik potřebujete, kde žijí ve vzájemné
shodě a pospolitosti jak stanaři, podširáci, cyklo-
turisté, tak karavanisté, stálí kempaři, místní cha-
taři a starousedlíci. 

Špinka je také dobrou základnou pro výlety
do okolí bohatého krásnými a zajímavými místy,
ať už pěšky, na kole, nebo autem. Pokud se vám
nikam nechce, nabízí vám útočiště místní trav-
natá pláž s pozvolným vstupem do prohřáté
vody. 

Rybník Špinka je vhodný zejména pro rodiny
s dětmi – pro ty je tu úplný ráj, protože tady je
ještě pravá příroda. 

Kolem Špinky a rybníčka Piccolomini do Olešnice a zpět

Pěšky na vyhlídku Vysoký kámen u Stárkova s návštěvou Trpasličí rokle

O tom, že v našem okolí najde turista velké
množství nejrůznějších vyhlídek do okolní krajiny,
jistě není pochyb. Vždyť se nacházíme v samém
podhůří Jestřebích hor, které můžeme z Červeného
Kostelce snadno navštívit, vydáme-li se například
po Panské cestě po jejich hřebeni. Ideálním výcho-
zím bodem nám může být Bohdašín či Krkavčina.
Jestřebí hory máme v podstatě za humny a pohled
na ně máme každý den před sebou. Nicméně zkou-
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šeli jste se podívat na Jestřebí hory z druhé strany
– tedy té severovýchodní? Tak se s námi vydejte
do nedalekého Stárkova a navštivte, resp. vyšláp-
něte si na Vysoký kámen a podívejte se vyhlídkou
na Stárkov a nejbližší svahy Jestřebích hor. Jistě
budete překvapeni nádhernou zvlněnou krajinou,
která bude v říjnovém období překrásně zbarvena
podzimními barvami a zejména pak dalekým vý-
hledem do krajiny. Nad Stárkovem se z údolí po-
toka Dřevíče po jeho levém břehu vypíná vysoká
a strmá stráň tvořená slínovci (opukami), přičemž
v horní části se nachází výrazná rozsedlina v délce
více jak 100 m a šířce od několika metrů až po
15 metrů. Vytváří skalnatou soutěsku souběžnou
ve směru svahu. Stěna odlučné plochy blokového
sesuvu je až 20 m vysoká, členěná na samostatné
skalní věže. Na jihovýchodě od rozsedliny vystu-
puje v horní části příkrého svahu údolí asi 10 slí-
novcových skalních výchozů – srubů a hřbetů, ty
jsou až 15 m široké, největší pak až 35 m vysoké.
Oddělují je suché erozní rýhy. Jeden z těchto skal-
ních srubů, tzv. Vysoký kámen, je opatřen zábrad-
lím a je využíván jako vyhlídka na Stárkov
a Jestřebí hory. Nabídne vám překrásný pohled do
okolní krajiny. Cestou se také nezapomeňte projít
právě výše zmíněnou skalnatou soutěskou (vede
cca 10 m ve směru do svahu od značené turistické
trasy), která se nazývá Trpasličí rokle.

Popis trasy: Vhodná trasa z Červeného Kostelce
vede po žlutém turistickém značení (Červený Kos-
telec – kolem hřbitova – Lánskou ulicí – Soubě-
žnou ulicí – Horní Kostelec) a dále pak pokračuje
po zeleném turistickém značení (Horní Kostelec –
směr Bohdašín – rozcestí Nad Horním Kostelcem
– Maternice) Zde se dá napojit na modré turistické
značení (Nad Rokytníkem – Turov – Pustiny –
kolem Zámeckého kopce – Stárkov), přičemž toto
značení vás dovede až do Stárkova, kde se můžete
v klidu na náměstí občerstvím v místní restauraci
U medvěda a pak dál pokračovat již na zbývající
úsek (cca 0,5 km) do svahu na vyhlídku Vysoký
kámen a do Trpasličí rokle. (celková trasa měří cca
12,5 km). Ti z vás, kteří si na uvedenou trasu necítí
fyzicky připraveni, mohou zvolit dopravu do Stár-
kova automobilem a zrealizovat pouze poslední

část cesty ze Stárkova na Vysoký kámen pěším vý-
stupem.

Místa na trase: Červený Kostelec, Horní Kos-
telec, rozcestí Nad Horním Kostelcem, Maternice,
Nad Rokytníkem, Turov, Pustiny, Stárkov (trasa
cca 12 km, středně náročná trasy)

Tip: Trpasličí rokle vznikla hlubokým rozruše-
ním okraje masivu a následným gravitačním po-
stupným odkloněním od svahu a celkovým
poklesnutím. Dno rozsedliny pokrývá suť kamenů,
menší i větší balvany a bloky a středem vede pě-
šina. Tento neobvyklý a tajemně krásný přírodní
jev i v minulosti podněcoval fantazii lidí a dal tak
vzniknout i místním pověstem o zdejších ukrytých
pokladech, podzemním městě skřítků a v koneč-
ném důsledku vedl i k pojmenování rozsedliny
jako Trpasličí rokle. Jedinou památkou na tyto
skřítky je v současné době pouze pojmenování
roztroušených kamenů a kompaktních bloků na
dně rokle, a tak zde najdeme například Stůl
skřítků, Kazatelnu nebo Židli. Samozřejmě, že
představivost je věc krásná a především zcela in-
dividuální, a tak i vy, pokud tuto rokli navštívíte,
jistě ve stěnách rokle či v jednotlivých kamenných
blocích naleznete něco kouzelného. Navíc vám
později říjnové období jistě zbarví okolní smíšené
lesy s výrazným podílem bukovin nádhernými
barvami a podzimní slunce připraví nádhernou hru
barev, světel a stínů. Jistě se tak máte na co těšit,
i když je třeba upřímně říci, že cesta ze Stárkova
směrem na Vysoký kámen není rozhodně lehkou
procházkou, neboť tato cesta představuje velké
převýšení a lesní terén. Ale tak již to v životě
bývá, krásné věci a zážitky nikdy nebývají za-
darmo.
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Bezprostřední okolí Červeného Kostelce
může představovat pro návštěvníka i zajímavé
nálezy z geologické historie naší země, o čemž
svědčí i výskyt araukaritů, což jsou zkřemenělá
dřeva kmenů a větších stromů, které se vyskyto-
valy v permokarbonu a připomínají dřevo arau-
kárií. A kde je vlastně můžete nalézt? Stačí vyjít
z Červeného Kostelce přes Bohdašín na hřebeny
Jestřebích hor a ocitnete se v místech jejich hoj-
ného výskytu. Velkým viditelným útvarem arau-
karitů jsou pak Kryštofovy kameny – dvě velké
skály nedaleko Odolova, přístupné po zelené
značce. Tyto skalní útvary jsou tvořeny slepenci
a dvěma mohutnými zkamenělými stromy –
araukarity. Prostor v okolních lesích na hřebenu
hor je pak známým nalezištěm těchto zkameně-
lých útvarů.

Popis trasy: Vhodná trasa z Červeného Kos-
telce vede po modrém turistickém značení (Čer-
vený Kostelec – Lipky – Brodky – Rtyně
v Podkrkonoší odb. k žel. stanici – Náměrka –
Pod Větrným dolem – U Švédského vrchu) a dále
pak pokračuje po zeleném turistickém značení
(U Švédského vrchu – Kryštofovy kameny). Po-
kračovat se dále může po zelené a značení nás
dovede kolem pěchotního srubu T-S 26, který
spravuje Klub vojenské historie Odolov, až na tu-
ristické rozcestí Odolov. 

Místa na trase: Červený Kostelec, Lipky,
Rtyně v Podkrkonoší – žel.stanice, Náměrka,
U Švédského vrhu, Kryštofovy kameny (délka
trasy cca 9 km, středně náročná trasa)

Tip: Pěchotní srub T-S 26 – v objektu je budo-
vána expozice vojenské historie z období konce
30. let minulého století se zaměřením na vý-
stavbu pevnostního systému v tehdejším Česko-
slovensku. Kromě toho zde můžete vidět
i zajímavou expozici pěchotní a dělostřelecké
munice z druhé světové války. Pěchotní srub je
již v pokročilém stupni dokončenosti a návštěv-
ník tak může spatřit typizovanou vojenskou
stavbu, jenž měla po svém dokončení bránit naši
republiku. Objekt je otevřen od dubna do října

vždy poslední víkendy v měsíci a dále pak v čer-
venci a srpnu každou sobotu a neděli, v případě
zájmu o prohlídku v jiný termín je možno se do-
mluvit s členy KVH Odolov.

Pokud vás cesta neunavila a máte ještě dosta-
tek sil, můžete směle pokračovat na rozhlednu 
Žaltman. Stačí pouze pokračovat po zeleném tu-
ristickém značení (Odolov – Pod Kolčarkou –
Nad Šrejberkou – Bílý kůl – Žaltman). Cestu vám
bude lemovat řada menších řopíků jako součást
linie opevnění. Toto prodloužení trasy představuje
cca 5,5 km, nicméně vám přinese možnost pěk-
ných výhledů do krajiny z rozhledny na nejvyšší
hoře Jestřebích hor. Vrátit se můžete zpět po zele-
ném turistickém značení (Žaltman – Nad Šrejber-
kou) a následně pokračovat po modrém
turistickém značení (Nad Šrejberkou – U Šrej-
berky – přes Mariánský sad – Malé Svatoňovice)
do Malých Svatoňovic, kde můžete navštívit Mu-
zeum bratří Čapků v rodném domě spisovatele
Karla Čapka a galerii obrazů Josefa Čapka nebo
nově budované Vojenské muzeum v objektu bu-
dovy u železničního nádraží v Malých Svatoňo-
vicích. V Malých Svatoňovicích naleznete také
barokní poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie
se studánkou a známý Mariánský sad s kapličkami
a křížovou cestou, přičemž v horní části sadu je
i kaple Boží hrob s nádhernou ukázkou araukaritů.
Novinkou pro návštěvníky je portál Dědičné štoly
Kateřiny – zrekonstruovaný vchod do štoly spo-
jené s těžbou uhlí v oblasti Jestřebích hor.

Cesta za Kryštofovými kameny na Odolov
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Novoroční běh – Vždy první sobotu v roce po-
řádá TJ Horní Kostelec. Běží se 11,5 km dlouhý
silniční okruh se startem a cílem u Základní školy
v Horním Kostelci.

Tříkrálová sbírka – Součást celostátní akce. Vý-
těžek sbírky skupinek tří králů je v Červeném
Kostelci rovnoměrně rozdělen pro hospic, mo-
bilní hospic, pečovatelskou službu a Háčko.

Živý Betlém – Betlémský příběh ožívá u vá-
nočního stromu u tržnice. (Organizuje Háčko)

Plesy a bály – Plesy nejrůznějších organizátorů
se konají převážně v sokolovně. Specialitou je
Divadelní maškarní bál v Grafoklubu, který kaž-
doročně v jiném duchu pořádají místní ochotníci,
a Maturitní ples Střední školy oděvní, služeb
a ekonomiky Červený Kostelec, který se stal spo-
lečenskou událostí nejen maturantek, ale i celého
města a okolí.

Masopustní průvod – Vyráží od sokolovny
a přes náměstí putuje až do hospice. (ZUŠ)

Divadelní festival – Východočeská přehlídka
amatérského činoherního divadla se každoročně
koná v Divadle J. K. Tyla za pořadatelství MKS
Č. Kostelec a Střediska amatérské kultury IM-
PULS Hradec Králové. Odborná porota vybere
postupující na národní přehlídky amatérského či-
noherního divadla.

Filmový festival Expediční kamera – Outdoo-
rové snímky v kině Luník. (PG Art, Šotek, Kadet)

Regionální soutěž ve scénickém tanci – Divadlo
J. K. Tyla zkraje měsíce (MKS, Středisko ama-
térské kultury IMPULS Červený Kostelec). Nej-
lepší choreografie jsou nominovány na celostátní
přehlídku v Kutné Hoře.

Postupová přehlídka dětských folklorních sou-
borů – Divadlo J. K. Tyla zkraje měsíce (MKS,
Středisko amatérské kultury IMPULS Červený
Kostelec). Nejlepší soubory jsou nominovány na
celostátní přehlídku.

Sportovec města – Vyhlášení nejlepších spor-
tovců za uplynulý rok v divadle. (MKS)

Hadařská pětadvacítka – Dálkový pochod oko-
lím na trasách od 10 do 35 km a cyklotrasách 30,
50 a 70 km (Klub českých turistů Červený Kos-
telec).

Pálení čarodějnic na Brodském – Odpoledne
plné her pro nejmenší a večerní zábava pro do-
spělé. (Autokemp Brodský)

Promenádní koncerty – Od května do září se za
vhodného počasí každou neděli od 10 do 11 hod.
u Divadla J. K. Tyla postupně představují červe-
nokostelecké i okolní kapely. (MKS)

O pohár SDH Bohdašín – Soutěž mladých ha-
sičů v požárním sportu na hřišti u lesa na Bohda-
šíně.

Motosraz na Brodském – Celostátní setkání
motorkářů – poslední víkend v květnu.

Noc kostelů – Celostátní akce s bohatým kul-
turním programem se zúčastňují také červeno-
kostelecké kostely.

Kostelce v Kostelci – Setkání Kostelců ČR s ce-
lodenním kulturním a sportovním programem.
V organizování dne, kdy Kostelečáci baví Kos-
telečáky, se Kostelce střídají.

Cestou Jakuba Haliny – Dálkový pochod do
Krkonoš – pěší trasy od 19 do 56 km, cyklotrasy
60 a 100 km.

Modelářská show – Na modelářském letišti na
Končinách je koncem měsíce k vidění ve vzdu-
chu i na zemi mnoho maket modelářů a pilotů
z celých Čech.

Czech Death Fest – Mezinárodní metalový fes-
tival v Autokempu Brodský.

Kalendárium akcí

Leden

Únor

Březen

Květen

Červen

Duben
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Vodnické slavnosti na Brodském – Poslední ví-
kend měsíce navštěvuje přítomné vodník Brodík
s družinou, aby se se všemi celý den bavil při mo-
krých a veselých hrách (Autokemp Brodský)

Letní podvečery při hudbě – Večery v zahradě
Domku B. Němcové v červenci a srpnu. (MKS)

Červenokostelecká stovka – Dvoudenní dál-
kový pochod o délce od 15 do 100 km. (KČT)

Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec
– Největší folklorní festival v Evropě, nyní pod
patronací I. O. V. UNESCO. Během pěti dní se
v šestnácti blocích představuje cca 15 souborů
z celého světa a 5 souborů z České republiky.
Třetí srpnový týden se zpívá a tančí i v amfiteátru
u Divadla J. K. Tyla i na náměstí.

Water-bird cup 2013 – Mistrovství ČR v jízdě
na vodních skákadlech AquaSkipper. 

Stolínská zatáčka – Soutěž požárních sborů
z Náchodska i Trutnovska (SDH Stolín). Požární
útok se otáčí o 300 stupňů.

Dny polsko-české křesťanské kultury – Měsíc
společenských akcí v příhraničních oblastech
obou států je organizován partnerskými městy.

Středeční pohár – Dva veřejné závody hor-
ských kol (na Skalce a na Bohdašíně) jsou sou-
částí tzv. Středečního poháru.

Sraz koloběžkářů a sraz vodních modelářů – Zá-
řijové srazy v Autokempu Brodský.

Šikovné ruce pro hospic – Tradiční prodejní vý-
stava ručních prací pomáhá klientům Hospice
Anežky České.

Závody psích spřežení Bono – Dvoudenní zá-
vody psích spřežení na Brodském a v okolí.

Loutkářský festival – Na každé sobotní odpo-
ledne je malým divákům v kině Luník připravena
jedna loutková pohádka v podání domácího sou-
boru Radost i souborů z regionu.

Adventní koncerty – V předvánoční době se při
koncertech v divadle i v kostelech a každou ne-
děli u vánočního stromu na náměstí představuje
městská dechová hudba, děti ze ZUŠ, mateřských
škol i speciálních škol.

Jam session – Setkání jazzmanů z ČR a Ná-
chodského swing sextetu v kavárně Divadlo.

Sjezd na čemkoli na Prodance – V silvestrov-
ském dopoledni se na Prodance sjíždí kopec na
upravených saních, pekáčích, vozidlech, plavid-
lech a sjezduschopných monstrech.

Vyjma těchto větších a velkých pravidelných
akcí pořádají v Červeném Kostelci další spole-
čenské akce, koncerty, výstavy, odpoledne pro
děti, dílny, přednášky apod. další spolky, organi-
zace a firmy, jako jsou např. městská knihovna,
Hospic Anežky České, Prodejní zahrada Červený
Kostelec, sbory dobrovolných hasičů apod.

Červenec

Kalendárium akcí

Srpen

Říjen

Listopad

Září

Prosinec
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