ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Rtyně v Podkrkonoší
– město s památkami
vztahujícími se k době selského povstání
a k těžbě černého uhlí
v oblasti Jestřebích
hor. Městské muzeum
(expozice etnograficPůvodní budova rychty
ká, selského povstání z r. 1775 a 400 let dolování uhlí v severovýchodních
Čechách) přebudováno z bývalé konírny místní rychty.
V roce 1775 se rtyňská rychta stává centrem selského
povstání, osnovalo je „selské guberno“, které vedl zdejší rychtář Antonín Nývlt Rychetský. V r. 1898 zde byla
odhalena pamětní deska. K 200. výročí selského povstání byla u rychty odhalena socha Rebela. Kostel sv. Jana Křtitele (přestavěný v r. 1679)
s dvanáctibokou dřevěnou zvonicí z let 1592-94 pokrytou šindelem, opatřenou třemi zvony (z let 1471, 1545 a 1644).
U hřbitovních vrat stojí socha
krále Davida z r. 1730 z dílny
M. B. Brauna. U čerpací stanice
dřevěná dvoupatrová rozhledna se stříškou – široké rozhledy.
Na úbočí nad Rtyní je soukromá
hvězdárna. Dlouhodobá tradice
hornické dechové hudby – festi- Socha Rebela
valy „Koletova Rtyně“.
Odolov – malá osada (součást Malých Svatoňovic),
prochází jí silnice, která v průsmyku překonává hlavní
hřeben (Malé Svatoňovice – Odolov – Jívka). V areálu
nově vybudovaného dolu je od roku 1993 věznice (výkon trestu s dozorem a dohledem - normová kapacita
300 odsouzených). Důležitá turistická křižovatka. Známá restaurace „U Lotranda“. Araukaritový památník
obětem 1. světové války a betonový památník s protitankovým
kanónem, postavený
v roce 1975 jako připomínka osvobození
Československa Rudou
armádou v roce 1945
Restaurace „U Lotranda“
a stavby pohraničního
opevnění v roce 1938. Nedaleko v lese Muzeum lehkého
opevnění T-S 26.

Jestřebí hory – nejvyšším bodem je Žaltman
(739 m) s rozhlednou
(výhledy na Krkonoše,
Orlické hory, Stolové
hory (PL), Soví hory
(PL) a Broumovskou vrchovinu). Nižšími známými vrcholy jsou Kolčarka (691 m), Švédský
vrch 660 m) a MaterniAraukarit na Panské cestě
ce (546 m).
Magnerův důl – jméno po pozdějším majiteli – důlním
Rudolfu Magnerovi. Okolí je poznamenáno pozůstatky
těžby uhlí ze 17. - 20. století.
U Františky – 60 metrů dlouhá hlušinová halda zavalené štoly jména František Sáleský z roku 1836. Štola byla
dlouhá 440 metrů a zanikla počátkem druhé poloviny 19.
století. Vývěr potoka Rtyňky.

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
Červený Kostelec, bufet Zlatý klíč, tel.: 491 465 916
Rtyně v Podkrkonoší, restaurace U Mikšů, tel.: 499 888 157
Rtyně v Podkrkonoší, restaurace U Vlčků, tel.: 499 888 263
Rtyně v Podkrkonoší, restaurace Na Mýtě,mobil: 602 437 144
Odolov, hostinec U Lotranda, tel.: 499 886 100
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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ZA HORNICKÝMI PAMÁTKAMI
JESTŘEBÍCH HOR
Pěší trasa č. 2
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ZA HORNICKÝMI PAMÁTKAMI JESTŘEBÍCH HOR
Jestřebí hory tvoří táhlý a zvlněný horský hřbet s nejvyšší
horou Žaltmanem (739 m). Geomorfologicky patří k Broumovské vrchovině. Jestřebí hory jsou známé svými černouhelnými nalezišti. Těžba začala po objevení černého uhlí
v roce 1590 a trvala až do ukončení v roce 1990. Při těžbě
vznikly desítky štol a jam, ale i hald hlušiny. Řadu těchto
připomínek těžby černého uhlí již zahladila příroda, část
hornických památek dal člověk na odiv dalším generacím.
Hornické památky na jižním úbočí si připomíná i samostatná naučná stezka Rtyňský okruh (pásové značení žluté barvy s popisnými tabulemi na historicky zajímavých
místech).
Průběh trasy:
modrá TZ: Červený Kostelec, autobusové nádraží –
Lipky (1 km), zelená TZ: Zada u Lhoty – Rtyně v Podkrkonoší kostel (2 km), červená TZ: Rtyně v Podkrkonoší náměstí (0,5 km), žlutá TZ: Rtyně v Podkrkonoší
zastávka ČD – Rtyně v Podkrkonoší hájovna (4 km),
červená TZ: Panská cesta – Odolov, hostinec U Lotranda – Panská cesta – hornický památník – hornický
kříž – araukarit – Pod Větrným dolem (3,5 km), žlutá
TZ: Rtyně v Podkr. U Františky – Rtyně v Podkr. u kříže
(2,5 km), modrá TZ: Brodky – Lipky – Červený Kostelec, autobusové nádraží (2,5 km). Celkem 16 km.

POPIS TRASY
Z Červeného Kostelce vycházíme od autobusového nádraží po modré TZ přes náměstí, stoupáme kolem divadla a sokolovny až k rozcestí v okrajové části Lipky. Zde
po zelené TZ pokračujeme polními cestami k horní části
Lhoty a přes železniční trať (Trutnov – Jaroměř) dorazíme
až k prvním obydlím Rtyně v Podkrkonoší. Sejdeme k parkovišti u kostela (turistický uzel) a po červené TZ dojdeme
na rtyňské náměstí. Odsud již budeme po žluté TZ (spo-

Muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší

Terénní expozice důlních strojů v Malých Svatoňovicích

lečně s NS Rtyňský okruh) stoupat osídlenou oblastí k železničnímu přejezdu (vlaková zastávka Rtyně v Podkr.).
Za přejezdem zabočíme vpravo nad trať a lesem budeme
dále pokračovat (v lese někde úzké pěšiny a větší stoupání) až k hájovně. Odměnou nám bude nejen pohled
na roztroušené chalupy na úbočí Jestřebích hor a tabule s popisy hornických památek, ale po chvíli narazíme
i na širší cestu – „Panskou“ a po červené TZ vlevo dojdeme k občerstvení (zdolali jsme nejtěžší úsek celého pochodu). Hospoda U Lotranda v Odolově je v soukromých
rukou a není vždy otevřená (nápoje jsou většinou v době
obsluhy k dostání). Po odpočinku se vracíme po červené
TZ kousek zpět, opět na Panskou cestu, abychom po ní
téměř vrstevnicově prošli okolo dalších hornických památek – hornického památníku, hornického kříže i araukaritu - a s výhledy na obce v podhůří dorazíme k rozcestí
Pod Větrným dolem. Zde po žluté TZ (společně s NS) lesem dost prudce sestoupíme do údolí a po opuštění lesa
projdeme obydlenou rtyňskou částí U Františky. Po příchodu na asfaltovou silnici
Rtyně v Podkrkonoší – Hronov (opustíme značení NS
Rtyňský okruh) i žlutou TZ
a stoupáním se vydáme asi
30 m vlevo ke kříži. Zde narazíme na modrou TZ a polní cestou podél železniční
trati přijdeme opět k rozcestí v místní části Lipky.
Odtud se vracíme po stejné
cestě až k autobusovému
nádraží.
Hornický kříž u Panské cesty

