ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Červený Kostelec – kostel sv. Jakuba Většího,
domek Boženy Němcové,
ve kterém spisovatelka
bydlela v letech 1837 – 38
a symbolický hrob Viktorky. Vždy v srpnu se zde
koná tradiční MezinárodDomek Boženy Němcové
ní folklorní festival.
Devět křížů – výhled na Červenokostelecko, Bohdašín a Jestřebí hory.
Boušínská lávka – v r. 1876 ji nechal postavit tehdejší
majitel náchodského panství Vilém princ ze Schaumburg – Lippe, turistická spojnice mezi Boušínem
a Mstětínem.
Boušín – kostel, soubor cenné roubené lidové architektury, obcí prochází Justynčina stezka.
Slatinský most – přes řeku Úpu, obraz na kapličce
připomíná událost, kdy kníže Vavřinec Piccolomini jel
na Boušín a most se pod
nim prolomil.
Červený most – technická památka pod Rýzmburským altánem.
Bílý most – nedaleko
Viktorčina splavu, převádí přes řeku silnici
směřující z Ratibořic na
Bílý most
Žernov.

Ananasový dům v zámeckém parku

Rudrův mlýn

Babiččino údolí – 2 km trasa po historických objektech
úzce spojených se spisovatelkou Boženou Němcovou
– Viktorčin splav, Staré bělidlo, Rudrův mlýn, mandl,
Ananasový dům, zámecký park a Zámek Ratibořice.
Bažantnice – touto cestou chodila denně Božena
Němcová do školy.

Jezírko v zámeckém parku

Lovecký pavilon

Občerstvení na trase:

Česká Skalice – více možností
Červený Kostelec – více možností
Ratibořice – rychlé občerstvení na parkovišti
Mlynářova zahrádka, tel.: 602 135 441
Všeobecné informace:
Regionální informační centrum
Třída T. G. Masaryka 33, 552 03 Česká Skalice
tel.: 491 453 870, 773 578 112
e-mail: infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz; www.centrumrozvoje.eu
Cestovní a informační centrum
5. května 603, 549 01 Červený Kostelec
tel.: 498 100 657, 724 088 587
e-mail: info@casur.cz
www.cervenokostelecko.cz
Zdravotnická služba:
tel.: 155 nebo tísňová linka č. 112
Nemocnice Náchod tel.: 491 601 208
nebo celodenní pohotovost tel.: 841 155 155

Viktorčin splav
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VLAKEM DO ČERVENÉHO
KOSTELCE A ZPĚT
Pěší trasa č. 2

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

VLAKEM DO ČERVENÉHO KOSTELCE A ZPĚT
Město Červený Kostelec leží v malebném podhůří Krkonoš. Červenokostelecko je ideálním místem pro pěší
a cyklisty. Blízkost Jestřebích hor umožňuje i široké využití v zimním období. Město je spjato se spisovatelem
Aloisem Jiráskem, bratry Čapkovými a Boženou Němcovou.
Pěší nenáročná trasa nás povede jedině z kopce, údolím řeky Úpy a seznámí nás s nejkrásnějšími místy Babiččina údolí a jeho okolí.
Průběh trasy:
modré tur. zn. Česká Skalice, nám. – Česká Skalice, žel. st. (1 km); vlakem; do Červeného Kostelce,
červené tur. zn. Červený Kostelec, žel. st. – Červený Kostelec, Devět křížů (2,5 km); modré tur. zn.
U Devíti křížů – Boušín (8 km); červené tur. zn.
Boušín – Česká Skalice (19 km)
Předpokládaný čas bez zastávek: 5,5 hod. včetně
vlaku

Na Boušíně toto
značení opustíme
a až do České Skalice půjdeme po červené. Cesta nás povede nádherným
údolím řeky Úpy.
Přejdeme Slatinský
most a pokračujeme dále tzv. Cestou
Řeka Úpa ze Slatinského mostu
Boženy Němcové
k Červenému a Bílému mostu. Již nyní se nacházíme
v nejatraktivnější části Babiččina údolí, u Viktorčina splavu. Cestou míjíme dále Staré bělidlo, sousoší Babičky
s dětmi, mlýn, mandl až dojdeme k ratibořickému zámku.
Zpět do České Skalice se vracíme tzv. Bažantnicí.

POPIS TRASY
Z Husova náměstí v České Skalici se vydáme po modré
turistické značce, která nás povede Lidickou a Tyršovou
ulicí na vlakové nádraží. Odtud pojedeme vlakem do Červeného Kostelce (vlaky jezdí 1x za hodinu). V Červeném
Kostelci vystoupíme z vlaku a dáme se vlevo. Přejdeme koleje a napojíme se na červené turistické značení, které nás
vyvede z města k Devíti křížům. Přejdeme hlavní silnici vedoucí z Červeného Kostelce na Rtyni v Podkrkonoší a chvíli jdeme souběžně s modrým tur. zn., na které po chvíli
odbočíme vlevo. Modrá značka nás dovede na Boušín.

Nově vybudovaná Boušinská lávka

Bažantnice

Červený most

