Trasa KČT č. 4090
Radvanice – Úpice – Slatinský mlýn

Trasa KČT č. 4091
Zábrodí – Odolov – Lhota u Trutnova

Trasa KČT č. 4093
Jívka – Radvanice – Petříkovice

m n. m. km

m n. m. km Popis trasy ve směru Zábrodí – Odolov – Lhota u Trutnova
435
0 Zábrodí – křižovatka na Horní Rybníky. Jedeme po asfaltové cestě
na Horní Rybníky.
445
1,0 Horní Rybníky – odbočíme vlevo na Zábrodské Končiny.
465
1,5 U Čertoviny – nádherný výhled na Krkonoše. Pokračujeme po silnici
na Zábrodské Končiny, kde odbočíme na Slavkovskou cestu, po které
pokračujeme na Končinský kopec.
521
4,0 Končinský kopec – nádherná vyhlídka na Krkonoše, Broumovsko a Orlické hory. Prudkým klesáním přecházejícím v mírné stoupání dojedeme
do Horního Červeného Kostelce na křižovatku Červený Kostelec – Hronov a Červený Kostelec – Stárkov.
460
5,5 Horní Červený Kostelec – na křižovatce odbočíme po silnici na Stárkov.
552
6,6 Na Krkavčině – než začne silnice klesat, pokračujeme přímo po lesní
cestě (Panská cesta). Mírně členitým terénem dojedeme v pěkném prostředí na Odolov.
580 11,0 Odolov – informační tabule společná s trasou č. 4094, možnost odpočinku u hospody „U Lotranda“. Odtud pokračujeme dále přes silnici
k věznici a stále po Panské cestě.
660 13,0 Pod Kolčarkou.
670 15,5 Bílý kámen – zde sjedeme z Panské cesty a krátkým sjezdem a stejným
stoupáním dojedeme k „Lotrandově sluji“. Stoupání je po horší lesní
cestě.
680 16,4 Pod Lotrandem – po lesní cestě vyjedeme na nízký hřeben a pokračujeme nad Paseku.
698 17,5 Nad Pasekou – na konci lesa odbočíme vpravo a sjedeme k ubytovně
a bufetu Jestřebí bouda.
690 18,0 Osada Paseka – Jestřebí bouda je místem odpočinku a možnosti občerstvení. Najdete zde informační tabuli společnou s modře značenou
trasou 4090. Odtud pojedeme společně s touto trasou „Na Špici“.
697 19,0 „Na Špici“ – vjedeme na lesní cestu přímo proti nám a po ní pokračujeme na odbočku nad Slavětínem.
630 21,0 Nad Slavětínem – zde můžeme prudkým stoupáním vyjet na rozhlednu
„Na Markoušovickém hřebeni“. Po návratu zpět pokračujeme k prudkému klesání a po panelové cestě podél parovodu do osady Bezděkov.
520 21,8 Bezděkov – na začátku osady najedeme na asfaltovou silničku, po které
sjedeme stálým klesáním do Lhoty u Trutnova.
440 23,0 Lhota u Trutnova – otáčka městské dopravy.
380 25,0 Odbočka na Lhotu u Trutnova – tady trasa končí. Najdete tu informační
tabuli. Odtud je možno pokračovat v cestě po trase 4210 na Stachelberg
nebo připravované celostátní trase č. 22 na Trutnov či na Adršpach.

m n. m. km Popis trasy ve směru Jívka – Radvanice- Chvaleč – Petříkovice
520
0 Trasa začíná u informačního panelu na začátku Černé cesty (společný se
zelenou trasou 4094) a končí v Petříkovicích na turistickém hraničním
přechodu s Polskem.
508
1,3 Jedeme po asfaltové lesní cestě k místu zvanému Pod Kalištěm.
514
2,4 Stále po asfaltové cestě dojedeme k lesní cestě odbočující vlevo, kterou
mineme a pokračujeme směr Radvanice.
517
3,5 Přijedeme k místu zvanému „U mlýna“ a zde pokračujeme stále po cestě.
521
5,2 Projedeme okolo prvních domů Radvanic a mineme odbočku vlevo
(vede na Panskou cestu) a okolo požární zbrojnice dojedeme na křižovatku, kde odbočíme vlevo a uvidíme informační panel s odpočinkovým
místem na parkovišti.
537
7,3 Projedeme obcí Radvanice a okolo zdravotního střediska jedeme polní cestou na silnici do Slavětína. Při příjezdu na silnici odbočíme vlevo
a pokračujeme k odbočce (asi po 1,5 km), kde odbočíme vpravo.
560
8,3 Stoupáním pokračujeme asfaltovou silničkou stále vpravo (rovně vede
cesta na střelnici Celestýn) až na nejvyšší bod této trasy.
493 10,0 Stálým klesáním dojedeme k hlavní silnici do Trutnova (u Kamenné hospody), kde odbočíme vlevo a po silnici pokračujeme obcí Chvaleč k železničnímu přejezdu a dalším klesáním do obce Petříkovice dojedeme
k odbočce k hraničnímu přechodu.
484 13,0 Zde odbočujeme z hlavní silnice po klesání, a tak je potřeba zvýšená
pozornost na odbočku vpravo do protisměru a mírného kopce.
495 13,5 Po 500 metrech dojedeme k turistickému hraničnímu přechodu do Polska, kde můžeme pokračovat po tamějších cyklotrasách (nejlépe však
s mapou).

530
695

Libňatov
Libňatov leží v poměrně hlubokém údolí, kterým se vine potok Maršovka dělící obec
na severní teplejší a jižní studenější část. Pod Libňatov spadá i osada Svobodné,
která je výborným vyhlídkovým místem. Zajímavostí je, že v minulosti proběhly

700
620

480
470

405

410

Batňovice
Batňovice jsou typickou podhorskou vesnicí, kde starou zástavbu dřevěných podhorských chalup a zemědělských stavení postupně doplňuje a nahrazuje moderní
bytová výstavba. Součástí obce je i někdejší osada Kvíčala, z níž je krásný výhled
na Krkonoše, Jestřebí hory a Červenokostelecko.

v Libňatově v části zvané Na Přívratech pokusy o dobývání uhlí, ale záhy byly práce
pro neúspěch zastaveny.
V horní části obce je možné nalézt původní zvonici z roku 1835, která je nepsaným znakem obce a kulturní památkou. Ve zvoničce se dodnes pravidelně vyzvání.
Zdejším lesem Barchoviny prochází tzv. Panská cesta, která se napojuje na oblíbenou trasu do Babiččina údolí.
www.libnatov.cz

Malé Svatoňovice
Malé Svatoňovice jsou původně hornická obec. Lidový název Studánka odkazuje na skutečnou studánku na náměstí provázenou pověstí o zázračné schopnosti
uzdravení nemocných. V roce 1890 se zde narodil spisovatel a novinář Karel Čapek.

370

365
380

395
430

500
450
490
500

Dominantou obce je pseudorománský kostel sv. Bartoloměje zapsaný v seznamu
nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Dalšími zajímavostmi jsou
sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, zrekonstruovaná boží muka či hrob rudoarmějce v urnovém háji místního hřbitova.
www.batnovice.cz

500

510
470

Havlovice
Obec Havlovice se rozkládá po obou březích řeky Úpy. V jejím středu se nachází
barokní zvonice, minimuzeum v podkroví základní školy a sportovní areál (dětské
hřiště s obří nafukovací trampolínou, minigolf, tenis, volejbal, kopaná aj.).
Nejvýznamnější turistickou atraktivitou je zřícenina hradu Vízmburk, která je
v sezoně zpřístupněna veřejnosti. Kulturní památkou je též Hejnův statek a mlýn,

kde se nachází pomník havlovického buditele Josefa Regnera (1794–1852). Také je
tu poznávací okruh U nás a naučná stezka Významné stromy obce Havlovice. V katastru obce leží i pískovcový lom Krákorka, kde byly nalezeny dinosauří stopy.
www.havlovice.cz

Chvaleč
Chvaleč se rozkládá v blízkosti česko-polských hranic a v minulosti měla charakter
zemědělské obce, kde zemědělství doplňovalo zpracování lnu a dolování uhlí. Mezi
nejnavštěvovanější místa patří koupaliště a sportovní areály ve Chvalči i v místní
části Petříkovice, v zimním období je hojně využíván skiareál Petříkovice. Pěší turisté a cyklisté mohou využít hraniční přechod do Polska Petříkovice/Okrzesyn.
Významnými památkami jsou kostel sv. Jakuba Většího, socha sv. Jana Nepomuckého a lidová roubená chalupa čp. 64 ve Chvalči. Dále zde naleznete kapli sv. Rodiny
v Petříkovicích či studánku s léčivým pramenem na česko-polské hranici, nad kterou

465

Na náměstí je v jeho rodném domě zřízeno Muzeum bratří Čapků. Karla i jeho bratra
Josefa připomíná sousoší na náměstí.
Za vidění stojí rovněž kostel Panny Marie Sedmiradostné, Mariánský sad se sedmi
kapličkami a křížovou cestou. Události druhé světové války připomíná kromě bunkrů také Památník Osvobození v místní části Odolov. Válečné historii se věnuje i Regionální vojenské muzeum. Na hornickou minulost obce odkazují informační tabule, bývalá štola Kateřina nad náměstím či terénní expozice důlních strojů.
www.malesvatonovice.cz

455

380

308

Popis trasy ve směru Radvanice – Paseka – Markoušovice –
Suchovršice – Úpice – Maršov u Úpice – Křižanov – Mečov – Boušín – Slatinský mlýn
0 Trasa začíná v Radvanicích na vlakovém nádraží, odkud pojedeme vlevo
po silnici do Radvanic na parkoviště u restaurace Majka, kde je umístěna
informační tabule a odpočívadlo.
1,5 Odtud vyjedeme po asfaltové cestě okolo kaple až k odbočce na lesní
cestu do osady Paseka.
3,5 Na křižovatce s trasou č. 4091 v osadě Paseka odbočíme vlevo a asi
po 100 metrech je ubytovna a bufet Jestřebí bouda, kde je umístěna
informační tabule a odpočívadlo (o víkendech je bufet otevřen). Vrátíme se zpět na křižovatku a pokračujeme společně s červenou trasou
Na Špici.
4,5 Na Špici pokračujeme vlevo lesní cestou a sjedeme pod les na Markoušovice.
5,0 Pod lesem odbočíme polní cestou na okraj Markoušovic a pokračujeme
asfaltovou cestou k hospodě, kde je umístěna informační tabule. Zde
začíná trasa č. 4092 do Malých a Velkých Svatoňovic a Úpice.
6,0 Od hospody sjedeme po asfaltové cestě a asi po kilometru odbočíme
vpravo a po asfaltové cestě projedeme Markoušovice.
8,5 Před křižovatkou s hlavní silnicí Trutnov – Náchod je umístěna informační tabule. Pokračujeme po hlavní silnici vpravo asi 300 metrů a odbočíme na polní cestu vedoucí na Končiny.
10,5 Po přejezdu železniční trati na křižovatce polních cest odbočíme vpravo
podél železnice do Suchovršic. Můžeme také pokračovat přímo do Úpice
přes Kvíčalu po neznačené cestě.
11,5 Před vjezdem do lesa najdete odpočívadlo s informační tabulí. Je zde
pěkný výhled na Suchovršice. Pokračujeme lesní cestou na Lhotku,
a dále po asfaltové silničce prudkým klesáním (asi 200 m) k hlavní silnici
Trutnov – Úpice. Po přejetí silnice překonáme po lávce řeku Úpu a pokračujeme po panelové cestě po toku řeky. Od lávky se můžeme zajít
podívat na „Zlatou jámu“, pozůstatek po dolování zlata.
13,0 Na parkovišti před hospodou v Suchovršicích je umístěna informační
tabule. Odtud pokračujeme po hlavní silnici k betonovému mostu, který
přejedeme a pokračujeme vlevo k dřevěné lávce. Tu přejedeme a pokračujeme vpravo do Úpice.
16,5 Přes betonový most přejedeme řeku a odbočíme vlevo a krátkým stoupáním jednosměrnou silnicí vyjedeme na úpické náměstí.
16,5 Na náměstí v Úpici se setkávají tři cyklotrasy. Podrobnosti najdete
na informační tabuli na odpočívadle umístěném u městského muzea.
Odtud pokračujeme stoupáním k městskému divadlu a hvězdárně, kde
překonáme vrchol (410 m n. m.) a sjedeme na křižovatku nad Krétou.
17,0 Na křižovatce nad Krétou jedeme přímo do protějšího kopce až k odbočce s polní cestou, kde najdeme odpočívadlo s informační tabulí.
18,0 Na křižovatce asfaltové (Libňatov) a polní (Maršov u Úpice) cesty se nám
otevře nádherný pohled na západní Krkonoše. Na další cestu se vydáme
po polní a lesní cestě až nad Maršov u Úpice.
20,0 Sjedeme prudkým klesáním na silnici v Maršově u Úpice.
20,5 Na silnici odbočíme vpravo a mírným stoupáním se dostaneme na horní
konec obce.
21,5 Na horním konci obce odbočíme vlevo a mezi domy projedeme na lesní
cestu, po které pokračujeme mírně členitým terénem Barchovinami.
22,5 Odbočíme prudce vlevo a opustíme pěší turistickou značku (modrou),
se kterou jsme jeli společně.
23,0 Na další křižovatce lesních cest nad Proruby odbočíme vlevo a mírným
stoupáním jedeme na další křižovatku, kde odbočíme vpravo. Tato cesta
nás zavede nad Posadov.
26,5 Sjedeme po polní cestě do obce Posadov.
27,0 Na konci obce odbočíme na silnici vlevo a dojedeme do Křižanova k hospodě.
27,5 U křižanovské hospody přejedeme hlavní silnici Trutnov – Česká Skalice
a pokračujeme asfaltovou cestou do Mečova.
29,0 V obci Mečov odbočíme vlevo a členitým terénem pokračujeme na Končiny a Boušín. Na konci Končin u statku uhneme vpravo a asi po 100
metrech vlevo, podél lesa jedeme směr Boušín.
32,5 Na Boušíně odbočíme vpravo a sjedeme do Slatiny nad Úpou k hospodě.
Zde odbočíme vlevo a poměrně prudkým klesáním po silnici sjedeme
k Slatinskému mlýnu. Pozor, před koncem sjezdu uhýbáme vpravo.
34,5 U Slatinského mlýna trasa končí a navazuje zde na okruh Boženy Němcové. Je zde umístěna informační tabule trasy.

Trasa KČT č. 4092 (bílá)
Havlovice – Batňovice – Velké Svatoňovice
m n. m. km
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460
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6,5
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8,6

380

9,2

365

9,7

445

11,7

450

11,7

435

12,8

Maršov u Úpice

Rtyně v Podkrkonoší

330

13,8

Obec Maršov se skrývá v horské úžlabině, která stoupá od východu k západu
a po obou stranách je obklopena lesy. V obci se nachází několik architektonických
zajímavostí.
Významnou stavbou lidové architektury je například bývalý statek čp. 33. Jde
o roubené stavení tvořící s hospodářskou částí celek uzavřený zděnou bránou se
stříškou a klenutou brankou. Dále pak místní zvonička postavená v roce 1758, která
byla opravena a opatřena novým zvonem. Ten každý den obyvatelům obce připomíná poledne a podvečer. V obci naleznete i historickou sýpku (dnes je součástí
zemědělské usedlosti) nebo školní budovu z roku 1881.
www.obecmarsov.cz

Historii jediného města mikroregionu ovlivnily události selského povstání roku
1775, v jehož čele stál rtyňský rychtář Antonín Nývlt Rychetský, a dále pak hornictví,
které po čtyři století utvářelo zdejší život.
Dominantu města tvoří dřevěná zvonice z roku 1592, vysoká téměř 30 m, která je
unikátní svým tvarem a konstrukcí. Selské povstání připomíná socha Rebela, hornickou minulost pak městské muzeum a naučná stezka po hornických památkách.
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Radvanice
Radvanice jsou původně hornickou obcí. Jejich součástí jsou osady Paseka (v Čapkových dílech Brendy), Slavětín a Studénka. Paseka je známá především díky existenci
Jestřebí boudy, tzv. Řehačky, která slouží jako turistická základna Jestřebích hor.
Slavětín získal na atraktivitě po vybudování Slavětínské rozhledny v roce 2014.
Před hřbitovem se nachází socha krále Davida z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
Na území Rtyně v Podkrkonoší naleznete i nejstarší dochovanou venkovskou stavbu
svého druhu v Čechách – roubenou chalupu čp. 53, jejíž obytná část s dýmnou jizbou se datuje do r. 1547. V polích nad obcí je výklenková rtyňská kaplička, od které
je nádherný pohled do širokého okolí pod Jestřebími horami a na hřeben Krkonoš.
Neméně zajímavý výhled nabízí i rozhledna u čerpací stanice.
www.mestortyne.cz

Popis trasy ve směru Havlovice – Libňatov – Úpice – Batňovice
– Velké Svatoňovice – Malé Svatoňovice – Markoušovice
Trasa začíná na okružní cyklotrase KČT 4018 na lesní cestě za „Šiškovnou“. Končí v Markoušovicích u hospody, kde navazuje na trasu KČT
4090. Cesta začíná stoupáním po lesní cestě do Barchovin.
Po stoupání se dostaneme na vrstevnici, po níž pokračujeme Barchovinami na hlavní silnici Česká Skalice – Trutnov.
Na silnici odbočíme vpravo a jedeme do obce Libňatov. Zde uvidíme
informační panel.
Na křižovatce odbočíme vlevo na Maršov a asi po 100 metrech odbočíme vpravo a po místní komunikaci okolo školky pokračujeme stoupáním do osady Svobodné.
Osadou projedeme a pokračujeme směr Úpice.
Na křižovatce s polní cestou na Maršov pokračujeme po asfaltové silnici
klesáním a krátkým stoupáním k odbočce na úpickou hvězdárnu.
Zde se můžeme zastavit na známé hvězdárně a poté pokračovat
na úpické náměstí.
Na náměstí se scházejí tři cyklotrasy, podrobnosti najdete na informačním panelu. Pokračujeme jednosměrnou ulicí k mostu přes řeku Úpu.
Jedeme proti proudu řeky na Veselku a dále poměrně prudkým stoupáním na Kvíčalu.
Po výjezdu na Kvíčalu pokračujeme přímo po asfaltové cestě. Nádherný
výhled na Krkonoše nám bude odměnou za vystoupaný kopec.
U bývalého obchodu Úsvit je umístěn informační panel. Odbočíme vpravo a asi po 20 m opět vpravo a po asfaltové cestě pokračujeme ke křížku.
Od křížku pokračujeme prudkým klesáním do Batňovic. Při vjezdu
do Batňovic pozor na zpomalovací pásy.
V Batňovicích u školy odbočíme vlevo a krátkým prudkým stoupáním
jedeme ke hřbitovu a stejně prudkým sjezdem k rybníku. Pokračujeme
do obce Velké Svatoňovice na hlavní silnici Trutnov – Náchod, kterou
přejedeme. U bývalého obchodu je umístěn informační panel.
Po úzké asfaltové cestě, která přechází v polní cestu, pokračujeme
do Malých Svatoňovic.
Před náměstím (50 metrů vpravo) je umístěn informační panel. Doporučujeme zastávku na náměstí s návštěvou Muzea bratří Čapků. Pokračujeme vlevo okolo učiliště ke geologickému odkryvu provedenému
v rámci naučných stezek hornické činnosti v regionu.
Pokračujeme zpevněnou cestou zvanou „Bremst“ k bývalému dolu Pětiletka.
Z „Bremstu“ je hezký výhled na Velké Svatoňovice a Kvíčalu.
V Markoušovicích „U Buku“ vyjedeme na hlavní silnici Trutnov – Náchod, odbočíme vpravo a asi po 400 metrech pokračujeme lesní asfaltovou cestou k obchodu „U Karlíků“. Okolo lesa pokračujeme do Markoušovic k hospodě.
U hospody je umístěn informační panel a trasa zde končí na cyklotrase
KČT Radvanice – Úpice – Slatinský mlýn.

Trasa KČT č. 4094
Úpice – Končiny – Jívka
m n. m. km
380

350
340

330

328
368
426

450
465
450
390
405

380
430
450
580

470

Popis trasy ve směru Úpice – Havlovice – Rtyně v Podkrkonoší
– Odolov – Jívka
0 Trasa začíná na náměstí v Úpici a končí v Jívce na Černé cestě. Informační
panel spojený s trasou 4090 a 4092 je umístěn na odpočívadle u městského muzea. Na trasu vyjedeme směrem k Jiráskovu divadlu a asi
po 100 metrech odbočíme vlevo k hasičské zbrojnici. Na konci ulice sjedeme prudkým krátkým klesáním k bývalému autobusovému nádraží.
0,8 U autobusového nádraží odbočíme vpravo po silnici směr Havlovice nad
Úpou.
2,5 Ze silnice odbočíme k dřevěnému krytému mostu na začátku Havlovic,
přejedeme ho a pokračujeme asfaltovou cestou pod strání. Ve sportovním areálu je možné si oddechnout, zasportovat a občerstvit se.
3,5 Pokračujeme dále podle řeky k mostu, za nímž je možné navštívit hostinec Amerika. Pokračujeme k informační tabuli a poté až k rozcestí
s cyklotrasou č. 4018 Okruh Boženy Němcové.
4,3 Z rozcestí na okraji Havlovic pokračujeme společně s Okruhem Boženy
Němcové na Podhradí po panelové a asfaltové cestě.
5,0 Na konci osady Podhradí se trasa stáčí doprava a stoupá lesní cestou
na Vízmburk.
5,5 Vízmburk – zde je umístěna informační tabule o hradu. Zřícenina hradu
je v sezoně zpřístupněna. Odtud se vydáme ještě společně s Okruhem
Boženy Němcové asi 200 m a odbočíme k lomu s bílým kamenem, z kterého byl vystavěn celý hrad.
6,5 Lom – zajímavé místo, které určitě stojí za zhlédnutí.
7,0 Nad osadou Devět křížů odbočíme vlevo do osady Končiny.
7,8 Okraj osady Končiny, zde odbočíme vpravo a sjedeme prudkým klesáním po asfaltové cestě do osady Končiny.
8,5 Po projetí osady Končiny na okraji Rtyně v Podkrkonoší odbočíme vpravo a dojedeme mírným stoupáním ke hřbitovu nad Rychtou.
9,0 Rtyně v Podkrkonoší – nad Rychtou je umístěna informační tabule. Doporučujeme zastávku spojenou s návštěvou hornického muzea. Odtud
sjedeme po hlavní silnici Trutnov–Náchod na náměstí.
9,5 Rtyně v Podkrkonoší – náměstí. Dále pokračujeme sídlištěm a „cestou
Osvobození“ k vlakovému nádraží.
10,5 Rtyně v Podkrkonoší – pod nádražím.
11,3 Rtyně v Podkrkonoší – nad nádražím; je zde umístěno odpočívadlo s informační tabulí s výhledem na celé město.
13,0 Odolov – je zde umístěna informační tabule společná s trasou 4091.
Odtud sjedeme po silnici prudkým klesáním k odbočce na Černou cestu
v Jívce. Pozor, cesta odbočuje před koncem klesání vlevo!
14,5 Zde trasa končí u informační tabule. Odtud můžeme pokračovat po neznačené cestě do Radvanic, kde najdeme začátek trasy 4090.

Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice jsou především zemědělskou obcí. Za zhlédnutí zde stojí „Valovský statek“ – původně tvrz, bývalý Šrejberův statek čp. 238 s památnou lípou
a kaple sv. Václava. V objektu bývalé prodejny bylo vybudováno Muzeum hasičské

techniky, které příchozí seznamuje s hasičským vybavením od poloviny 19. do poloviny 20. století.
Zajímavostí je, že v čp. 1 v místní části Markoušovice přenocoval při své návštěvě
v roce 1771 císař Josef II. Jeho litinová socha stávala před zdejší školou a nyní je
umístěna v zahrádce domku čp. 95 na horním konci vsi. Dominantou této části je
kostel sv. Jana Křtitele.
www.velkesvatonovice.cz

Suchovršice

se nachází Krausova vyhlídka s rozsáhlým výhledem do okolí. Petříkovicemi probíhá
linie vojenského opevnění z let 1937–1938, za zmínku stojí i křížová cesta ve Chvalči.
www.chvalec.cz

V historické části obce se nachází mnoho památkově chráněných roubených
staveb, dnes převážně rekreačních chalup. Na okraji Radvanic najdeme několik betonových bunkrů, které dodnes připomínají události z let 1933–1938. Dalšími zajímavostmi jsou pseudorománská kaple sv. Jana Křtitele či socha P. Marie. V okolí jsou
zbytky zkamenělých stromů araukaritů – ojedinělá lokalita zvaná zkamenělý les.
www.radvanice.cz

Obec Suchovršice se rozkládá v úzkém údolí po obou březích řeky Úpy. Přes řeku
bylo postupně vystavěno pět mostů či lávek, zajímavě technicky řešené jsou dva
betonové mosty. Památkově chráněný krytý dřevěný most a dvě dřevěné lávky jsou
dokladem zručnosti zdejších tesařů. Na stráni nad obcí je kromě lípy Svobody a sochy sv. Jana Nepomuckého k vidění dřevěná zvonička. Nově byla v obci vybudována
husitská zvonice.
V katastru Suchovršic se nachází lokalita zvaná „Zlatá jáma“, kterou prochází
značená turistická stezka. V této lokalitě je také Stříbrný důl – jediný dosud přístupný doklad středověkého hornictví v našem regionu.
www.suchovrsice.cz

Mikroregion spadá do turistické oblasti Kladské pomezí a je ideálním výchozím místem pro výlety do celé oblasti, v níž dále nalezneme například Adršpašsko-teplické
skály, Broumovské stěny, zámek Nové Město nad Metují, zámek Náchod, Babiččino
údolí a vodní nádrž Rozkoš v České Skalici či pevnost Josefov.
www.kladskepomezi.cz
Kromě toho se v dobré dojezdové vzdálenosti nachází zrekonstruovaný hospital
Kuks, ZOO Dvůr Králové nad Labem a východní Krkonoše.
Všechny obce mikroregionu jsou na území Místní akční skupina Království - Jestřebí
hory, o.p.s. www.kjh.cz
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Informace o veškerém dění ve Svazku obcí Jestřebí hory
včetně kalendáře akcí naleznete na
Foto: archiv SOJH a Michal Souček.
Grafické zpracování a tisk: Tisk Ofset a. s. Úpice

Obec Jívka leží v chráněné krajinné oblasti Broumovsko na předělu turisticky atraktivních Adršpašsko-teplických skal a Jestřebích hor. Významná část jejího území je
zalesněna.
K architektonicky zajímavým objektům v obci patří sochy sv. Jana Nepomuckého
v Jívce a místní části Horní Vernéřovice, které jsou obě zapsány v seznamu kulturních památek. Dále pak kostel sv. Máří Magdaleny v Horních Vernéřovicích a dvě
kaple. V části obce Dolní Vernéřovice také naleznete vesnickou památkovou zónu
s lidovými roubenými domky z 19. století. Za zajímavost lze pokládat chov dvou
ušlechtilých plemen koní v obci.
www.jivka.cz

Turistické informační centrum
Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice
Nám. K. Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice,
tel.: 499 886 295, 705 103 264
e-mail: muzeum@malesvatonovice.cz, www.malesvatonovice.cz

Venkovský region Jestřebí hory se rozkládá
na území jedenácti měst a obcí, které se rozprostírají na úbočí stejnojmenného, převážně lesnatého hřebenu v Královéhradeckém kraji ve východní části někdejšího okresu
Trutnov.
Jsou jimi obce Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Suchovršice, Velké Svatoňovice a město Rtyně v Podkrkonoší.
Hřeben Jestřebích hor tvoří přirozenou osu rozdělující tento mikroregion od severozápadu na jihovýchod s tím, že naprostá většina obcí regionu se rozprostírá v jeho
nejbližším okolí. Nejvyšším bodem Jestřebích hor je Žaltman s nadmořskou výškou
739 m n. m., na jehož vrcholu byla postavena rozhledna.
Svazek obcí Jestřebí hory byl založen 1. října 2001. Jeho historie však sahá až do roku
1999, kdy působil jako Sdružení obcí Jestřebí hory.
Na území jednadvaceti katastrů o rozloze 124,59 km2 žije přes 10 tisíc obyvatel.
Kraj Josefa a Karla Čapkových, jejich „Krakonošova zahrada“, je ideálním místem pro
rodinnou rekreaci a turistiku. Síť turistických stezek vede malebnými částmi mikroregionu s řadou nádherných výhledů, mezi nimiž dominují na severu panorama Krkonoš
a na východě Bor a Hejšovina. V regionu je poměrně bohatá spolková činnost, která
s sebou přináší mnoho zajímavých kulturních a sportovních akcí. Jejich přehled je k dispozici na webových stránkách Svazku obcí Jestřebí hory www.jestrebihory.net.
Kromě letní turistiky, mnoha cyklotras a naučných stezek je v regionu i několik možností ke koupání či vodácky atraktivní řeka Úpa. Oproti tomu v zimě zde při dobrých
sněhových podmínkách naleznete upravené běžkařské trasy i zázemí pro sjezdové lyžování.
„Přijďte i příště pobejt a na dýl.“

Jívka

Jestřebí hory

Vítejte v mikroregionu
Jestřebí hory!

