ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

HRONOV

Kostelecké Končiny - symbolický památník obětem 2. světové války

Půjčovnu loděk na rybníku Brodský hlídá dřevěná plastila vodníka

Kostelecké Končiny – osada nad Červeným Kostelcem, během druhé světové války v Burdychově usedlosti poslední úkryt radiotelegrafisty Jiřího Potůčka
a radiostanice Libuše parašutistické skupiny Sliver A,
odhalena gestapem. Památník A. Burdycha zastřeleného při zatýkání
Červený Kostelec
Kostel sv. Jakuba Většího –
původně gotický kostel barokně přestavěný v 18. století, na přestavbě se podílel K. I. Diezenthofer, nejcenější z vybavení je cínová křtitelnice z roku 1555
Sousoší Kalvárie – v areálu kostela sv. Jakuba Většího, kříž s ukřižovaným
Kristem a plastiky Panny
Marie Bolestné a Jana
Evangelisty z 18. století
Domek Boženy Němcové
Kostel sv. Jakuba Většího
– od září 1837 do dubna
1838 zde bydlela Božena Němcová. Expozice světnička
Boženy Němcové a stručné dějiny města Červený Kostelec
Viktorčin hrob – na starém zrušeném hřibotvě v Dvořáčkově ulici v zahradě symbolický hrob Viktorky z povídky Boženy Němcové Babička
Rybník Brodský – rozloha 16 ha, březový háj, velká
travnatá pláž a písčité, pozvolna klesající dno rybníka
tvoří přírodní zázemí tohoto areálu, které ocení především rodiny s dětmi

Rybník Špinka – rybník o rozloze cca 40 hektarů, travnatá pláž s pozvolným vstupem do vody
Občerstvení na trase:
Hronov
– Restaurace Radnice, tel.: 608 319 219
– Restaurace „U Pilouse“, tel.: 491 485 192
Červený Kostelec
– Hotel Černý kůň, tel.: 491 463 322, 603 573 657
Rybník Brodský – Hospoda na pláži
Rybník Špinka – Hospoda na ocase, kiosky na pláži
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ZA BOŽENOU NĚMCOVOU
A KOUPÁNÍM
Pěší trasa č. 4

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

ZA BOŽENOU NĚMCOVOU A KOUPÁNÍM
Výlet z Hronova do Červeného Kostelce patří mezi delší
středně náročné výšlapy. Trasa vede po značených polních a lesních stezkách. Pouze v okolí Červeného Kostelce
po chodnících a místních komunikacích. Kromě samotné
turistiky a návštěvy zajímavostí můžeme využít rybníky
Špinku a Brodský z příjemnému osvěžení a občerstvení.
Průběh trasy:
Hronov – Nad Zbečníkem (2 km), Nad Zbečníkem
– Kostelecké Končiny (zelená TZ, 3 km), Kostelecké Končiny – Červená Kostelec (zelená TZ, 3 km),
Červený Kostelec – rybník Špinka hráz (červená
TZ, 3,5 km), Špinka – Horní Radechová (žlutá TZ,
4 km), Horní Radechová – Studénka (žlutá TZ,
1,5 km), Studýnka – Hronov (červená TZ, 3 km)
Celkem: 20 km, celkový čas bez zastávek 5 hodin

až do Červeného Kostelce. Na náměstí nás zaujme pěkný kostel a domek Boženy Němcové. Po prohlídce centra města a možném občerstvení se vydáme po chodníku
podél první silnice za kostelem vlevo ulicí Manželů Burdychových. Po 200 metrech narazíme na červenou TZ.
Za městem projdeme krátce lesem až uvidíme rekreační
areál u rybníka Brodský. U hráze červená odbočí vpravo na polní cestu a kopíruje břeh sousedního rybníka
Špinku. Procházíme kolem tábořiště až na konec rybníka. Na hrázi nastoupíme na žlutou TZ až na křižovatku.
Žlutá vede přes silnici po místní asfaltové komunikaci
do mírného kopce. Míjíme fotbalové hřiště až přijdeme
na rozcestník U Čertoviny. Znovu přejdeme silnici a stále po žluté pokračujeme do Horní Radechové. U hlavní
silnice odbočíme vpravo a po 50 metrech nás žlutá TZ
vede vpravo po místní komunikaci a dále po pěšině pro-

POPIS TRASY
Výchozím bodem našeho výletu je náměstí Československé armády v Hronově. V jihozápadním rohu náměstí u prodejny potravin je rozcestník turistických tras. My
se budeme držet zelené TZ, která nás vede k bývalé tvrzi
za řekou a dále ulicí Dvorskou. Na konci ulice odbočíme
ulicí Smetanovou až k železničnímu přejezdu. Zelená TZ
nás zprvu vede podél silnice, aby po 300 metrech odbočila do kopce na zpevněnou cestu. Pomalu vystoupáme
na hřeben kopce Chlomek až přijdeme k pěchotnímu
srubu TS5 U Křížku. Dále pokračujeme k osamocené
lípě s lavičkou. My sledujeme stále zelenou TZ, která
nás mírným stoupáním po polní cestě zavede do osady Hájek nad Zbečníkem. Na konci osady zelená odbočuje vpravo do kopce k lesu. Jdeme podél lesa pěšinou
a dále přes les až dojdeme k rozcestníku turistických tras
na Kosteleckých Končinách. Stále sledujeme zelenou TZ

Osada Hájek a město Hronov pod stolovou horou Bor

ti proudu místního potůčku za stálého stoupání
do osady Studýnka. Na Studýnkách se na konci osady napojíme na červenou TZ do Hronova. Zhruba 200 metrů vede červená TZ podél
silnice, aby dále zabočila vpravo do lesa a poté
znovu vpravo po zpevněné cestě do místní
částí Hronova - Chocholouše. Projdeme kolem
evangelické modlitebny přes železniční přejezd.
Na křižovatce je vpravo nádraží ČD a vlevo se
dáme zpět do centra města. Projdeme ulicí Riegrovou, na konci odbočíme vpravo Smetanovou
a na konci znovu vlevo po červené TZ na náměstí v Hronově.

Chatová osada na rybníku Špinka

