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  STAROPACKÉ HORY 
sobota 19. června 2021 

 

Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale pardubického hlavního 

nádraží. 

Spojení tam: 

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA MEZI HLAVNÍM NÁDRAŽÍM A 

ROSICEMI, AUTOBUS ODJÍŽDÍ Z TERMINÁLU MHD PŘED NÁDRAŽÍM, 

STANOVIŠTĚ ČÍSLO 6 !!! 
 

 
Trasa: 

délka 16 km; stoupání 320 výšk.m.; klesání 400 výsk. m.  
Po vystoupení na železniční zastávce Borovnice jdeme vzhůru po M a Ž značce k 

větrnému mlýnu. (domluvena prohlídka na 9.30). U něho opustíme turistické značení, 
vydáme se po silničce vpravo a jdeme alejí. Zhruba po 800 m dojdeme do malého lesíka, 

kde odbočíme vlevo na lesní cestu. Podle detailu mapky půjdeme společně neznačeně 
přes poutní místo Zlatnice, lesem a kolem lomu a přijdeme zpět na silničku, po které 
pokračujeme vlevo. Zanedlouho dorazíme na zelenou značku, po které se dáme vlevo. 

Vystoupáme do sedla pod vrcholem Kozince. Na levém vrcholu se nachází rozhledna. 
(otevřena od 11:00) Že je otevřená poznáme podle toho, že je na jejím ochozu vyvěšena 

velká červená plachta OTEVŘENO. Pokud  se tak stane, tak na vrchol s rozhlednou 
vystoupáme, pokocháme se dalekými výhledy a vrátíme se zpět do sedla na značku. 
Pokračujeme dále po zelené na hlavní vrchol Kozince (608 m.n.m.; nejvyšší vrchol 

Staropackých hor). Sestup z této strany Kozince je velmi prudká kamenitá pěšina, zvláště 
za mokra obtížněji schůdná. Proto sestupujeme s největší opatrností! Po zelené dále 

klesáme lesem na rozcestí sedlo Na Veselce. Zde opustíme značku a pokračujeme přímo 
po vrstevnici loukou pod lesem, nikam neuhýbáme a dojdeme do vesničky Podlevín. U 
zvoničky překřížíme červenou značku, pokračujeme ještě kousek neznačeně a za chvíli se 

z levé strany připojí žlutá značka. Po ní jdeme přímo a vystoupáme pod vrchol Staropacké 
hory (578 m.n.m.). Zde uděláme krátkou neznačenou odbočku k pomníku sovětských 

pilotů a po prohlédnutí se vrátíme zpět na značku. Na rozcestí Staropacké hory přejdeme 
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na zelenou značku, po které se dáme vlevo a sestoupáme do Staré Paky na hlavní ulici k 
obecnímu úřadu a roubené budově Staré školy. Zde opustíme zelenou značku, dáme se 

vlevo a pokračujeme po hlavní ulici zástavbou, kde plynule přechází Stará Paka v Novou 
Paku. Po 1,5 km se zleva připojí žlutá značka. Pokračujeme po ní přímo a dojdeme na 

železniční zastávku Nová Paka město. Pokud zbyde čas do odjezdu vlaku, můžeme si 
prohlédnout náměstí, které je ihned pod zastávkou, případně se někde občerstvit.  
Cca 150 m od železniční zastávky je muzeum minerálů a zkamenělin Klenotnice jehož 

součástí je i informační centrum, mělo by být otevřeno do 16:00. 
 

Pozn.: Trasu lze o 2 km zkrátit ve Staré Pace. Zde se místo vlevo na Novou Paku dáte po 
značce vpravo a dojdete na nádraží do Staré Paky. Pro spoje jedoucí směr Ostroměř a 
Chlumec si odečtěte od odjezdu 4 minuty. 

 

Spojení zpět:  

 

N. Paka město 

Odj. 14.23  
Sp 1813  

Stará Paka 

Př. 14.27 Odj. 15.26 
R 1071 ARRIVA 

Pardubice hl.n. 

Př. 16.59 

 

N. Paka město 

Odj. 14.32 

Os 5714 

Ostroměř 

Př. 14.56 Odj. 15.02 

Os 5511 

Hradec Králové 

Př. 15.53 Odj. 16.04 

Os 6249 

Pardubice hl.n. 

Př. 16.26 

N. Paka město 

Odj. 15.34 

Sp 1814 

Chlumec n. Cidlinou 

Př. 16.25 Odj. 16.29 

R 937 

Hradec Králové 

Př. 16.50 Odj. 17.04 

Os 6251 

Pardubice hl.n. 

Př. 17.26 

N. Paka město 

Odj. 16.23 

Sp 1815 

Stará Paka 

Př. 16.27 Odj. 17.26 

R 1073 ARRIVA 

Pardubice hl.n. 

Př. 18.59 

 

N. Paka město 

Odj. 17.34 

Sp 1816 

Ostroměř 

Př. 17.56 Odj. 18.19 

Sp 1822 

Hradec Králové 

Př. 18.55 Odj. 19.04 

Os 6255 

Pardubice hl.n. 

 
Pozn.: Červeně zvýrazněné spoje jsou dopravce ARRIVA, neplatí v nich tedy jízdní doklady 

ČD ani aplikace na IN kartách. Do těchto spojů je nutné si koupit u průvodčího nové 
jízdenky. Co ale v těchto vlacích platí, je jízdenka IREDO. Všechny spoje jak přes Starou 

Paku, tak i přes Ostroměř a Chlumec jedou v zóně IREDO, proto doporučuji si ráno koupit 
IREDO jízdenku buď pro jednotlivce nebo skupinovou.  

 

Mapy: zelená edice map KČT – mapa č. 23 Podkrkonoší 

 

Občerstvení: neověřené, až na konci výletu v Nové Pace. Vzhledem k tomu, že po 
trase nebude nikde možnost dokoupit si zásoby, mějte s sebou dostatek vlastního 

jídla a pití! 

 

Výlet připravil, vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko       

(lubos.datko@gmail.com; 723 366 096 (O2)) Prosím případné zájemce, aby se mi 

před akcí nezávazně nahlásili na mail či telefon, abych si mohl udělat obrázek o 

předpokládaném počtu účastníků. 
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Vlastivědně poznávací text 

 

1. Borovnice 

Obec pod Čisteckou hůrou leží na trati 
Pardubice – Liberec. Žije zde 370 

obyvatel. V obci kostel sv. Víta z roku 

1720. Největším lákadlem je funkční 

replika 

původního 

Hackelova 

mlýna 

z roku 

1846, která 

byla postavena roku 2020. 

 

2. rozhledna Kozinec 

Rozhledna provozovaná Klubem přátel rozhleden se 

nachází na vrchu Kozinec nad Vidochovem. Je 
součástí vysílače, rozhledna má roštové průhledné 

točité schodiště a plošinu. Z plošiny ve výšce 33 m lze 

za dobré viditelnosti obdivovat Krkonoše, Orlické hory, 

Český ráj a Ještědsko-kozákovský hřbet.  

 

 

 

3. pomník sovětských pilotů pod 

Staropackou horou 

Pomník z kusu havarovaného letadla 

připomíná událost z roku 1988, kdy se 

zde vlivem špatného počasí zřítil bitevní 

letoun SU-17 UM3. Při této nehodě 

zahynuli podplukovník Leonid a major 

Alexandrovič.  
 

4. Stará Paka 

Obec v údolí Rokytky je důležitým železničním uzlem. Z pamětihodností je 

významná dřevěná budova Staré školy z roku 1790. 

 

5. Nová Paka 

Město se zhruba 9000 obyvateli leží na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší. Je 

plné zajímavostí, například kostel Nanebevzetí Panny Marie, ke kterému vede kryté 

růžencové schodiště, na okraji města dřevěný kostelík dovezený z Podkarpatské 

Rusi, u náměstí novorenesanční Suchardův dům s  městským muzeem či muzeum 

hornin, minerálů a zkamenělin Klenotnice.  

 

 

Foto z vlastního archivu. 
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 DETAIL NEZNAČENÉ CESTY PŘES POUTNÍ MÍSTO ZLATNICE 
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