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Krkonošské podhůří I 
      Sobota 11. července 2020 
       

  
Spojení : 
 

 
     
Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale hlavního nádraží. 

 
Trasa: 20 km, 426 výškových metrů 
Po vystoupení z autobusu na zastávce Hostinné žel. st. Se dáme vlevo a po 70 m opět 
vlevo a po dalších 20 m vlevo podle trati ulicí V Lipkách (2) po 2. Labské cyklostezce. Po 

450 m narazíme u mostu přes Labe na zelenou značku a po ní pokračujeme vpravo a 
vystoupáme k rozcestníku Nad Dolní Olešnicí (3). Dále po 3,6 km od startu míjíme 
rozcestník Vestřev – Nové Zámky (4). Odtud budeme stoupat k odbočce na Bradlo – 
bývalé hradiště (5), máme za sebou 5 km, zde využijeme turistického přístřešku ke 

kratší zastávce na občerstvení. Stále pokračujeme po zelené a sestoupíme k mostu přes 
Labe a dále nás čeká kratší stoupání k rozcestí Nad Debrným (6). Cestou uvidíme vlevo 
Martinskou stěnu. Od rozcestí Černý potok nám zbývá už jen asi 5 km k hrázi přehrady 
Těšnov (7). Tady nás čeká přestávka na prohlídku přehrady a případné občerstvení. 
Poté pokračujeme po zelené k rozcestí Bílá Třemešná Aleje (8), kde odbočíme vpravo 
na červenou a ta nás dovede kolem památníku J.A.Komenského a pomníku obětem 2. 
světové války k železniční stanici Bílá Třemešná. Tady náš výlet končí 
 
Mapa: Zelená edice map KČT č.23 Podkrkonoší 
 
Občerstvení: Na trase z vlastních zásob, u přehrady Les Království je možné využít 
občerstvení Na Vyhlídce, ve Štěrbově vile nebo U Kolečka. 
 
Cena: Při cestování se budeme pohybovat v Pardubickém a Hradeckém kraji, je výhodné 

si zakoupit jízdenku IREDO. 
 
Výlet připravila, vede a na Vaši účast se těší Ivanka Žaludová. 
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Kvůli autobusové dopravě ze Dvora Králové je potřeba nahlásit počet turistů, 

prosím o přihlášení se na výlet zhruba 10 dní dopředu, jedná se pouze o přibližný počet. 
Krkonošská automobilová doprava potřebuje mít nahlášenou skupinu, která je větší než 
15 lidí. Děkuji. 
 
č.tel. 728 327 315    k.ivanka@tiscali.cz  
 

Vlastivědně poznávací text 
 

Krkonošské podhůří je členitá a pestrá krajina, sahá od Železného Brodu přes Novou 
Paku, Jilemnici až po Trutnov a Náchod. Řeky Labe a Jizera zde protékají hlubokými 
údolími.  
 
Hostinné-město proslavila výroba papíru. Leží na soutoku řeky Labe a říčky Čisté. Je 
Obklopené malebnými kopci krkonošského podhůří. Patří mezi nejstarší města Krkonoš.  
Nejcennější památkou je zde děkanský chrám Nejsvětější Trojice, založený kolem r. 
1270. Chrám kromě jiného ukrývá vzácné náhrobní kameny příslušníků rodu Valdštejnů. 
 
Zámek – Nové Zámky – byl postaven Valdštejny na konci 16. století. V současnosti není 

zámek přístupný. 
 
Martinská stěna-vytváří významnou terénní překážku na levém břehu Labe, je poměrně 
kompaktní, rozčleněna pouze hlubokým erozním údolím Černého potoka. Významná je 
hrana svahu, která vytváří svými výchozy rozsáhlou 500 m dlouhou stěnu. Pod ní 
následuje mohutné balvaniště, jehož jednotlivé balvany dosahují velikosti až 7x5 m. 
 
Přehrada Těšnov-Stavba přehrady proběhla v letech 1910-1920, Přehrada zpočátku 

nesla název Těšnovská, podle samoty Těšnov, která byla zasažena povodní v roce 
1897.Později se začaly používat i názvy Bílá Třemešná a Les Království podle lesního 
komplexu, který lemuje jeden z jejích břehů. 
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