ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Dupačka – místní název lokality u obce Stolín. Dříve zde
stával zájezdní hostinec a při bálech bylo slyšet hlasité
dupání dřeváků.
Náchodec – osada administrativně příslušná k Červenému Kostelci – Stolínu, spádově k Havlovicím, rovinatá
louka s pestrou květenou, stavení a rekreační chaty. Název odvozen od slova nacházeti se. Prochází tudy naučná
stezka U nás, most přes řeku Úpu.
Úpa – řeka, pramenící v Úpském rašeliništi nad Luční
boudou v Krkonoších, levostranný přítok Labe v Jaroměři, délka 79 km.
Bathildina cesta (cesta B. Němcové) – lesní cesta v údolí
Úpy, spojující Ratibořice s Havlovicemi.
Boušín – poutní místo a samota patřící k obci Slatina nad
Úpou. Zmínka v Babičce od B. Němcové.
Kostel Navštívení Panny Marie z let 1682 92, jednolodní, hlavní
oltářní obraz Navštívení P. Marie od Gustava
Vacka z roku 1856. Benefiční koncerty (září).
Mariánská kaplička
s pramenem (dob- Interiér kostela Navštívení Panny Marie
rá pitná voda), postavena roku 1434, podle pověsti
na paměť zázračného
uzdravení hluchoněmé dcerky turyňského
pána Jana Litobořského z Chlumu. Fara je
barokní z let 1728-30.
Zde se odehrává část
děje Jiráskovy kroniky
Boušínská fara
U nás (1. díl).
Justýnčina stezka dlouhá 7 km se třemi zastaveními.
V kronice U nás Jirásek popisuje pokřtění židovky Justýnky z Hronova v roce 1823 v boušínském kostele.
Slatinský most a mlýn – most přes řeku Úpu, poslední
vystavěn železobetonový roku 1963.
Kaple na paměť události z roku 1694,
kdy Vavřinec Piccolomini jel z Náchoda na slavnost na Boušín a tehdy
dřevěný most se pod těžkým kočárem a koňským spřežením probořil.
Obraz od Stanislava Kuldy z r. 2003
zobrazuje kočár s knížetem i koňmi,
který za bouře padá do rozvodněné
Kaple u Slatinského mostu
řeky Úpy.

Hrad Červená Hora – hrad byl založen na vysokém ostrohu červené pískovcové skály v polovině 13. století a sloužil
k ochraně obchodní stezky z Čech do Slezska podél řeky
Úpy. Od roku 1427, kdy byl vojsky sirotků hrad vypálen
a pobořen, nebyl nikdy obnoven, kamene bylo použito
při stavbě silnice do Slatiny nad Úpou v roce 1888, dnes
zřícenina z větší části zasypaná, nepatrné zbytky zdí, a zachované hradní příkopy, přístupná na vlastní nebezpečí.
Červená Hora – obec, název od
zbarvení půdy (železitá půda),
budova hostince je místem narození Viktorky – postavy z Babičky (vlastním jménem Viktorie Židová /1792-1868/). Poblíž
hostince (možnost občerstvení)
stojící kaplička je z roku 1730
s novým zvonem z roku 2002.
Žebrácká rokle – zalesněný žleb,
název z roku 1573 je odvozen
od pověsti o dvou žebrácích, Zvonička v Červené Hoře
kteří se na cestě z Červené Hory do Mstětína při žebrotě
poprali a spadli do rokle a zabili se. V rokli též údajně utopila své prvorozené dítě Viktorka, postava z Babičky.

ČERVENÝ KOSTELEC

Občerstvení na trase:
Červený Kostelec, bistro Regata, aut. nádr., tel.: 491 463 208
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
Červený Kostelec, bufet Zlatý klíč, tel.: 491 465 916
Červená Hora, hostinec U Zvonu, mobil: 604 157 303
Všeobecné informace:
Cestovní a informační centrum Červený Kostelec,
tel.: 498 100 657, mobil: 724 088 587
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
Poliklinika Úpice, Bratří Čapků, tel.: 499 846 060
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POVODÍM ŘEKY ÚPY
NA BOUŠÍN
Pěší trasa č. 3

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

POVODÍM ŘEKY ÚPY NA BOUŠÍN
Trasa nás zavádí do zalesněného údolí řeky Úpy, které
se v další návaznosti jmenuje Babiččino údolí. Zavítáme
k památnému kostelu na Boušíně s kaplí a pramenem.
Boušín popisuje A. Jirásek v kronice U nás.
Popsanou cestou se též proplétají naučné stezky – U nás
a Justýnčina.
Průběh trasy:
zelená TZ: Červený Kostelec, autobusové nádraží –
U Dupačky (1,5 km) – Dupačka – Šiškovna (2,5 km)
– Boušín, kostel (2,5 km), červená TZ: Slatinský mlýn
(1,5 km), modrá TZ: Červená Hora (1 km) – Mstětín
(1 km) – Stolín (2 km) – U Dupačky (1 km), zelená
TZ: Červený Kostelec, autobusové nádraží (1,5 km).
Celkem 14,5 km.

POPIS TRASY
Po zelené TZ (společně s červenou) vyjdeme z autobusového nádraží a po místních komunikacích přejdeme železniční trať U Dupačky. Pokračujeme stoupáním
a v průmyslové oblasti překročíme kolmo silnici Stolín –
Rtyně v Podkrkonoší. Jdeme polní cestou a na kraji lesa
sestoupíme do údolí řeky Úpy. Na rozcestí Pod Kramflekem opustíme širší lesní cestu (můžeme ale po modré
pokračovat přes boušínskou lávku na Boušín – 2,5 km
–kratší) a úvozovou pěšinou dojdeme na rovinatou louku osady Náchodce (naučná stezka U nás). Stále po zelené TZ přejdeme přes most řeku Úpu a v prostoru u hájovny (Šiškovny) narazíme na Bathildinu cestu (Cestu
B. Němcové), spojující Havlovice s Ratibořicemi (Babič-

Řeka Úpa

Boušínský kostelík

čino údolí). Na turisticky frekventované cestě (červená
TZ a cyklotrasa č. 4018 – modrá) po 1 km odbočíme
vpravo (po červené TZ též možno dojít na Boušín –
kratší cestou) a lesem vystoupáme (společně s Justynčinou stezkou) na Boušín. Po prohlídce kostela (a pod
ní památné kapličky s pramenitou pitnou vodou) vyjdeme z Boušína silničkou po červené TZ, odbočíme
vlevo a sejdeme lesem až ke Slatinskému mlýnu. Prohlédneme si obraz v kapli
(a opustíme cestu do Ratibořic). Po modré TZ přejdeme po betonovém mostě
Úpu. Kolem zříceniny hradu Červená Hora (vpravo
nad silnicí, vstup na vlastní
nebezpečí) vystoupáme
po silnici do stejnojmenné

Boušín, Mariánská kaple

obce. Projdeme po modré TZ obcí (možnost občerstvení), Žebráckou roklí, osadou Mstětín a Stolín a vyjdeme na silnici Česká Skalice – Č. Kostelec. Po 200 m
narazíme na křižovatku silnic. Po neznačené okresní silnici vpravo přes železniční přejezd dorazíme do centra
Červeného Kostelce). Pokračovat lze též stále po modré TZ. Za obcí odbočením vpravo se dostaneme k stanovišti U Dupačky. Po zelené TZ překonáme železniční
přejezd a rovněž dojdeme do centra (viz výchozí část).

