ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Kramolna – původně tři obce, nejstarší Trubějov (1402).
Lhotky – v roce 1778 za sedmileté války odtud velel pruský
král Fridrich II. Za prusko-rakouské války (27. 6. 1866) před
příchodem Prusů utekli obyvatelé do lesů.
Řešetova Lhota – původně ves rýzmburského panství, ležící v údolí potoka Olešnice, připomínána od roku l542. Později v držení Straků, v roce 1787 byla přikoupena k náchodskému panství, od roku l960 připojena ke Studnici, lidová
architektura.
Třtice – jako zemanské
sídlo je prvně zaznamenána v roce l43l, později
ve vlastnictví Straků z Nedabylic. Od roku 1960
součástí obce Studnice.
V lukách za vsí je jedinečný pramen železito – uhličité kyselky.
Žernov – kaple Panny Třtice, studánka
Marie Sněžné; několik zachovalých staveb lidové architektury; nádherný výhled směrem na přehradu Rozkoš; kamenný kříž na hrobě rakouských a pruských hulánů padlých r. 1866 v úžlabině za Žernovem. Obec je rodištěm otce
bratří Čapků MUDr. Antonína Čapka.
Rýzmburk – nepatrná zřícenina hradu Rýzmburk;
rýzmburský altán, odkud je nádherný výhled
do údolí řeky Úpy; uvnitř
altánu špalek z velké jedle, připomínající pověst
Boženy Němcové O silném Ctiborovi; končí zde
7,5 km dlouhá naučná
stezka Česká Skalice –
Rýzmburský altán
Babiččino údolí.
Hořičky – větší, z dáli viditelná ves na návrší s kostelem
sv. Ducha (r. 1715) s náhrobními kameny uvnitř, vyhlášená pouť (7. neděle po
Velikonocích), působil
zde léčitel zlomenin Antonín Pich (1795-1865),
dříve sanatorium na
léčení chorob kostí
a kloubů (MUDr. Kutík
a MUDr. Rosa). Z Barunčiny vyhlídky je nádherný rozhled do kraje, který Hořičky, kostel sv. Ducha

zaujal i básníka Julia Zeyera tak, že tu po čtyři roky pobýval
na letním bytě.
Boušín – poutní místo a samota. Kostel Navštívení Panny
Marie z let 1682-92, fara barokní z let 1728-0, hřbitov, dějiště
části Jiráskova románu U nás - Justynčina stezka, pojmenovaná podle postavy tohoto díla. Asi o 300 m níže v údolí Úpy
mariánská kaplička s pramenem (pitná voda), k níž se váže
pověst o zázračně uzdravené hluchoněmé dcerce Jana Litobořského, pána nedaleké tvrze Turyň, zachycená v Babičce
B. Němcové.
Slatinský most – most přes řeku Úpu, kaple na paměť události z roku 1694, obraz znázorňuje kočár s knížetem i koňmi,
který za bouře padá do rozvodněné řeky Úpy. Poblíž zřícenina hradu Červená Hora přístupná na vlastní nebezpečí.
Červená Hora – obec, budova hostince je místem rodiště
Viktorky – postavy z Babičky Boženy Němcové. U hostince
(možnost občerstvení) malebná kaplička z r. 1730 s novým
zvonem.
Žebrácká rokle – malebná zalesněná rokle.
Občerstvení na trase:

ČERVENÝ KOSTELEC

Červený Kostelec, bistro Regata, aut. nádr., tel.: 491 463 208
Červený Kostelec, restaurace Divadlo, mobil: 774 154 612
Zábrodí, pohostinství U Prouzů, mobil: 777 247 280
Zábrodí, autokemp, Vodnická restaurace, tel.: 491 461 193
Řešetova Lhota, hostinec U Novotných, tel.: 491 535 247,
491 814 450
Žernov, pohostinství U Čapků, mobil: 605 829 295
Hořičky, hostinec, tel.: 491 491 134
Křížanov, pohostinství, tel.: 491 491 126
Červená Hora, pohostinství U zvonu, mobil: 604 157 303
Všeobecné informace:
Cestovní a informační centrum Červený Kostelec,
tel.: 498 100 657, mobil: 724 088 587
Informační centrum Česká Skalice, tel.: 491 453 870
Informační centrum Náchod, tel.: 491 420 420
Zdravotní služba:
Záchranná služba – tel.: č. 155 nebo tísňová linka č. 112
Oblastní nemocnice, a.s. Náchod, tel.: 491 601 111,
481 155 155
Zdravotní středisko Červený Kostelec, Manželů Burdychových 325, tel.: 491 463 533, 491 459 402
Opravny kol:
Červený Kostelec, Packa Ondřej, Manželů Burdychových, tel.: 775 733 445
Česká Skalice, Jaroslav Plíštil, mobil: 604 668 516
Náchod, CYKLO TONY, Mlýnská, tel.: 491 421 594
Náchod, FAMOS, Běloveská 851, tel.: 491 421 888
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KRAJINOU
V POVODÍ ŘEKY ÚPY
Cyklotrasa č. 2

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

KRAJINOU V POVODÍ ŘEKY ÚPY
Popisovaná trasa vede celkem rovinatou, mírné zvlněnou
krajinou podhůří Krkonoš. Prochází výhradně vesnicemi v okolí
měst Červený Kostelec, Náchod a Česká Skalice.

Průběh trasy: cyklotrasa 4095 (značeno tabulově): Červený Kostelec, autobusové nádraží – Zábrodí – Osičiny – Piccolominy, les – Hejnovka, les
– Kramolna, aut. zastávka, neznačeno: Kramolna,
rozc., modrá TZ: Lhotecký dvůr, rozc., cyklotrasa
4056: Lhotky – Řešetova Lhota – Třtice, pramen,
cyklotrasa 4057 (modrá): Žernov – Rýzmburk –
Bílý most, cyklotrasa 4018: Nad Bílým mostem,
cyklotrasa 4097: Světlá – Hořičky, silnice (neznačeno): Křižanov, rozc., cyklotrasa 4090: Mečov –
Končiny – Boušín – Slatina n. Ú. – Slatinský mlýn,
modrá TZ: Červená Hora – Mstětín – Stolín, rozc.,
silnice (neznačeno): Červený Kostelec, autobusové nádraží. Celkem 40 km.

POPIS TRASY
Nástupním místem cyklovýletu zvolíme rozcestník na autobusovém náměstí v Červeném Kostelci.
Od něho po cyklotrase č. 4095 vyjedeme po místních
komunikacích z města kolem rybníku Brodský, částí obce
Zábrodí a kolem lesa Osičiny. Na křižovatce silnic stále pokračujeme rovně po cyklotrase směr Trubějov, zanedlouho
však odbočíme vlevo do lesa a po lesních cestách dle tabulového značení vyjedeme v obci Kramolna na okresní silnici

u autobusové zastávky. Přes ni pokračujeme rovně po neznačené místní komunikaci na další rozcestí. Zde narazíme na modrou TZ, která nás zavede
na rozcestí u Lhoteckého dvora. Směr
svěříme cyklotrase č. 4056 přes Lhotky a Řešetovu Lhotu. Na křižovatce
odbočíme vpravo a po cyklotrase
č. 4018 (červené pásové značení) pokračujeme přes osadu Pastviště, kde
zahneme vlevo a pokračujeme klesáním do osady Třtice. Další část cesty
ze Třtice absolvujeme po cyklotrase č. 4057 (modré pásové značení)
přes Žernov (nezapomeňme odbočit
vlevo do středu obce), klesáme přes
Rýzmburk k řece Úpě na Bílý most.
Krátce zvolíme cyklotrasu č. 4018,
kde po 1 km přejdeme na cyklotrasu
č. 4097. Po asfaltce mineme Světlou
a stoupáme na Hořičky. Na rozcestí
před základní školou pokračujeme
po turisticky neznačené okresní silnici směr Úpice do obce Křižanov.
U rybníka zabočíme vpravo po cyklotrase č.4090 (modré pásové značení)
a přes Mečov a Končiny dojedeme
k osadě Boušín (kostel). Cyklovýlet
absolvujeme přes Slatinu nad Úpou
až k řece Úpě. Od mostu (pokračujeme stejně jako pěší výlet č. 3) pojedeme po modré TZ přes Červenou
Horu, Mstětín a Stolín. Zde na křižovatce zabočíme po turisticky nezna-

čené okresní silnici přes železniční přejezd do Červeného
Kostelce.

Boušínský kostelík

