Centrum Červeného Kostelce s výhledem k podhůří Jestřebích hor

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Červený Kostelec – město s 8,5 tisíci obyvateli, nedaleko od rekreační oblasti rybníků Brodský a Špinka. Kostel sv. Jakuba Většího, přestavěný v r. 1754, jednolodní,
s jednou věží, (sloužící jako zvonice), sousoší Kalvárie.
Hřbitov s kaplí sv. Cyrila a Metoděje (1865) a křížovou
cestou (1875) je od kostela vzdálen 250 m (na návrší).
Z významných osob jsou zde pochováni malíř G. Vacek,
řezbář Bř. Kafka, spisovatel a historik J. Hurdálek, generál
J. Kratochvíl, herec Martin Růžek, M. Maudrová (vnučka B. Němcové). Při cestě od kostela ke hřbitovu (Dvořáčkova ul.) je vpravo odbočka k symbolickému hrobu
Viktorky, postavy z Babičky od B. Němcové (starý hřbitov). Naproti faře je Muzeum – domek B. Němcové (ul.
B. Němcové). Zde Němcová bydlela po svatbě od září
1837 do dubna 1838. Každoroční Mezinárodní folklorní
festival se zahraniční účastí (srpen).
Panská cesta – udržovaná mírně zvlněná lesní cesta pod
hlavním hřebenem z počátku 2. poloviny 19. století.
Byla dobudována roku 1869
pro potřeby náchodského
zámku. Z turistického hlediska je vhodná k pěšímu,
cyklistickému i lyžařskému
využití.
Bohdašín – malebná dříve
hornická obec, dnes součást
města Červený Kostelec. Kolem roku 1900 se v okolí dolovalo černé uhlí. V období
2. světové války obec spojena s krvavými událostmi Památník připomínající krvavou
a likvidací odbojové parade- událost v obci Bohdašín

santní skupiny Silver A, která byla napojena na místní skupinu 1. sokolského okrsku Podkrkonošské župy Jiráskovy.
Ve skupině pracovala řada občanů z okolí. Náplň tvořily
zpravodajské úkoly a zajišťování úkrytu pro parašutisty.
Po vyzrazení úkrytu vysílačky Libuše parašutistické skupiny
Silver A, byla obec obsazena německým vojskem, 17 obyvatel bylo zatčeno a 9. 7. 1942 na Zámečku v Pardubicích popraveno. Krvavá událost a likvidace odbojové
skupiny byly již závěrečným aktem heydrichiády. Před
školou (dnes hostinec) je umístěn památník této události. Myšlenka památníku je inspirována
dílem Josefa Čapka, který svými malbami úzkostlivých žen prorocky vyjadřoval
hrůzy fašismu. Plastika znázorňuje letící
ženu, která je hnána vichrem nacismu
a zoufale se brání holýma rukama. Ruka,
která drží ratolest, znázorňuje symbol
vítězství. Skosený sloup tvoří horizontálu jako vykřičník a tím podtrhuje konec
fašismu. Památník navrhl a provedl akademický sochař Josef Marek. Na svažité
návsi kaple Panny Marie (1862), kamenný kříž (1896), socha sv. Jana NepomucSocha sv. Jana
kého (1898) a lípa (1916).
Nepomuckého

ČERVENÝ KOSTELEC

Občerstvení na trase:
Červený Kostelec, restaurace Divadlo, mobil: 774 154 612
Červený Kostelec, restaurace Sport Sokolovna,
tel.: 491 463 038, mobil: 777 217 454
Červený Kostelec, hotel Černý kůň, tel.: 491 463 322 , 777 876 528
Bohdašín, pohostinství, tel.: 491 463 055
Všeobecné informace:
Cestovní a informační centrum Červený Kostelec,
tel.: 498 100 657, mobil: 724 088 587
Infocentrum Hronov, tel.: 491 483 646
Informační centrum Úpice, tel.: 499 882 329
Zdravotní služba:
Záchranná služba – tel.: č. 155 nebo tísňová linka č. 112
Oblastní nemocnice, a.s. Náchod
tel.: 491 601 111, 481 155 155
Oblastní nemocnice, a.s. Trutnov, tel.: 841 155 155
Báňská záchranná služba Odolov, tel.: 499 886 195
mobil: 606 601 592
Zdravotní středisko Červený Kostelec,
Manželů Burdychových 325, tel.: 491 463 533, 491 459 402
Zdravotní středisko Hronov, tel.: 491 483 382, 491 483 307
Poliklinika Úpice, Bratří Čapků, tel.: 499 846 060
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PODHŮŘÍM
JESTŘEBÍCH HOR
Pěší trasa č. 1

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

PODHŮŘÍM JESTŘEBÍCH HOR
Jestřebí hory jsou součástí Broumovské vrchoviny táhnoucí se ve směru od jihovýchodu k severozápadu v délce
19 km. V podhůří se přes 400 let těžilo černé uhlí. V roce 1942 za heydrichiády obyvatelé Bohdašína a nedalekých Končin poskytli pomoc výsadkáři Jiřímu Potůčkovi.
Průběh trasy:
modrá TZ: Červený Kostelec, autobusové nádraží –
Lipky – Brodky – Horní Rtyně, U kříže (2,5 km) – Náměrky – U Švédského vrchu (2,5 km), zelená TZ: Nad
Chlívci (2 km), žlutá TZ: U Krkavčiny (1 km) – Bohdašín (2 km) – Horní Kostelec, škola (2 km) – Červený
Kostelec, autobusové nádraží (2 km). Celkem 14 km.

POPIS TRASY
Naším nástupním místem bude autobusové nádraží
v Červeném Kostelci. Po modré TZ přejdeme přes náměstí,

Budova Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Horní Rtyně v Podkrkonoší, U Kříže

vystoupáme kolem divadla
a sokolovny do místní části
Lipky a dále po místní asfaltce mezi roztroušenými
chalupami do části Brodky.
Přejdeme potok Olešnici
(tvoří hranici okresů Náchod a Trutnov), projdeme podél železniční trati
(Červený Kostelec – Trutnov) a přejdeme asfaltovou
komunikaci v Horní Rtyni
v Podkrkonoší – U Kříže.
Pokračujeme stoupáním
po Náměrkách a zabočíme
podle značení k lesu (vlast-

Pohled na obec Bohdašín od Horní Rtyně

níkem posledního domu vlevo je cestovatel Leoš Šimánek).
Prudší stoupání nás čeká v lesíku, pozvolnější kolem fotbalového hřiště a zase stoupání až na rozcestí s Panskou cestou Pod Větrným dolem. Poučíme se z popisu na tabuli naučné stezky Rtyňský okruh a vydáme se k dalšímu stoupání
ke Švédskému vrchu (660 m). Zde přejdeme na zelenou TZ
a pokračujeme lesem, polem až na silnici (Červený Kostelec
- Stárkov) k rozcestníku v zatáčce s označením Nad Chlívci.
Zde narazíme na začátek žluté TZ (u krytu T-S 19), po které
krátce klesáme do údolí potůčku Zbečník. TZ nás táhlým
stoupáním zavede opět na silnici (Červený Kostelec - Stárkov) v místě U Krkavčiny. Po silnici (společně s červenou TZ
a cyklotrasou č. 4091) s mírným stoupáním na křižovatce
odbočíme vlevo na odbočku Panské cesty. Po ní se dostaneme nad Bohdašín (u vodojemu) a opustíme vlevo červená
značení přidružených tras a stále po žluté již budeme klesat do místní části Bohdašín. Nejdříve se zastavíme na malé
návsi u kaple a potom
přejdeme k Památníku před nynějším
pohostinstvím. Žlutá
TZ nás zavede po klesající místní asfaltce
k autobusové zastávce na komunikaci
Horní Kostelec – Rtyně v Podkrkonoší. Mineme ji a stále po žlutém značení přejdeme
polní cestou táhlý
nevysoký hřbet a klesáme do údolí Horního Kostelce naproti
škole a zastavěnou
městskou částí do cíle
u autobusového nádraží.
Kaplička na Bohdašíně

