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Trasy: pěší – 25 km; cyklo – 55 km 
Lze také zvolit vlastní trasu s registrací na Jestřebí boudě při příchodu do 
cíle. 
Start: Úpice náměstí u radnice (muzeum) od 8,00 do 10,00 hodin 
Cíl: Osada Paseka v Jestřebích horách na Jestřebí boudě do 16,00 hod. 

 
Přijďte se projít do překrásné podzimní krajiny Jestřebích hor. 

 

Akce se pořádá s podporou města Úpice  

 

 

 



Trasy pochodu  Spadaným listím - přes tři rozhledny 
 

Pěší trasy: 

Start: Úpice, náměstí TGM – muzeum odtud z kopce po modré TZT na rozcestí TZT Úpice – Sychrov, 

tady vlevo po žluté TZT přes Krákorku na rozcestí Končiny a dále vlevo po červené cca 300m, tady 

odbočíme vpravo na úzkou cestu a po ní dojdeme asi po 600m na hlavní silnici, tady odbočíme vlevo a 

dojdeme k ČS Robin Oil u které je Vyhlídková věž, naše 1. rozhledna, a možnost občerstvení. Tady se 

nebudeme vracet na hlavní silnici, ale pokračujeme asi 200m po silničce, kde na rozcestí narazíme na 

zelenou TZT a po ní se dáme vlevo a dojdeme k rozcestí TZT Rtyně – Rychta. Dále pokračujeme 

vpravo po červené přes náměstí Horníků  do M. Svatoňovic k rozcestí U Mariánského sadu. Odtud 

půjdeme po modré až na rozcestí U Šrejberky a dále po žluté k Bílému kolu, kde pokračujeme po 

zelené k 2. rozhledně na Žaltmanu. Odtud stále po zelené TZT na Jestřebí boudu, kde každý účastník 

obdrží diplom za účast a je tu možnost občerstvení. Z Jestřebí boudy pokračujeme dále po zelené TZT 

až na 3. rozhlednu na Markoušovickém hřebeni. Tady máme čtyři možnosti jak pokračovat k možnosti 

dopravy. 

1)Do Malých Svatoňovic - zpět po zelené na rozcestí Pod rozhlednou, odbočíme po žluté a dojdeme na 

rozcestí TZT Markoušovice. Tady odbočíme na červenou TZT Cestu Bří Čapků a po ní dojdeme do 

cíle na ž.st. Malé Svatoňovice = 7km. Celkem 25km. 

2) Do Úpice - zpět po zelené na rozcestí Pod rozhlednou, odbočíme po žluté a dojdeme na rozcestí 

TZT Markoušovice. Odtud pokračujeme po modré cyklotrase č. 4090 na rozcestí TZT Končiny. Tady 

pokračujeme po žluté TZT do Úpice na náměstí do cíle = 9km. Celkem 27km. 

3)Do Trutnova - pokračujeme dále po zelené až pod kopcem narazíme na červenou cyklotrasu č. 4091 

a po ní pokračujeme vlevo až k rozcestí TZT Lhota bus. Odtud se dáme po červené Cestě bří Čapků a 

po ní dojdeme do cíle v Trutnově na aut. nádraží = 10km. Celkem 28km. 

4)Do Radvanic - po zelené TZT se vrátíme na rozcestí Paseka, odtud pokračujeme po červené TZT do 

cíle v Radvanicích na aut. zastávce = 4km. Celkem 22km. 

 

Cyklotrasa:  

Start zároveň s pěším pochodem v Úpici na náměstí. Odtud po zelené cyklotrase 4094 na rozcestí 

Havlovice    U lipek; dále po modré cyklo 4018 na rozcestí Slatinský mlýn; dále po cyklo 4056 přes 

Červenou Horu, Všeliby. Před Bakovem se zprava připojí modrá cyklotrasa 4018 a po ní přes Řešetovu 

Lhotu, okolo rybníka Špinka dojedeme k rybníku Brodský. Odtud po cyklotrase 4095 přes Červený 

Kostelec dojedeme do Rtyně v Podkrkonoší. Tady na začátku obce u ČS Robin Oil cca 200m od 

cyklotrasy je 1. rozhledna. Pokračujeme dále po 4095 na rozcestí Rtyně rychta; odtud jedeme po zelené 

cyklotrase 4094 po Cestě osvobození do Odolova. Z Odolova jedeme po červené cyklotrase 4091 

k Bílému kolu a odtud pokračujeme po zelené TZT na Žaltman, 2. rozhledna. Zelená TZT nás vede 

okolo Jestřebí boudy, kde je občerstvení a kde dostaneme cílový diplom, dál na 3. rozhlednu Na 

Markoušovickém hřebeni = celkem 40 km. Odtud doporučujeme 2 možnosti pokračování. 

1)Do Trutnova – po zelené TZT pod kopec na rozcestí Slavětín bunkr, tady odbočíme vlevo na 

červenou cyklotrasu 4091 a po ní jedeme až na křižovatku se silnicí z Trutnova na Adršpach, kde je i 

rozcestí cyklotras. Odtud se dáme vlevo po cyklotrase 22 a dojedeme na křižovatku se silnicí č. 14 kde 

odbočíme vlevo přes most přes Úpu a hned za mostem odbočíme vpravo a po místních cyklotrasách 

dojedeme do cíle k vlakovému a autobusovému nádraží = 10 km. Celkem tedy 50 km. 

2)Do Úpice - po zelené TZT pod kopec na rozcestí Slavětín bunkr, tady odbočíme vlevo na červenou 

cyklotrasu 4091 a po ní jedeme až na křižovatku cyklotras ve Lhotě u Trutnova kde odbočíme vlevo na 

zelenou cyklotrasu 4209 (Dolní panská) a po ní dojedeme až do Markoušovic kde hned na kraji obce 

v levé zatáčce silnice odbočíme vpravo na modrou cyklotrasu 4090. U rozcestníku Končiny se 

připojíme na žlutou TZT, která nás dovede k rozcestníku Kvíčala a odtud po bílé cyklotrase 4092 

pokračujeme do Úpice na náměstí do cíle = 14 km. Celkem tedy 54 km. Je možné zvolit i další 

pokračování dle svého cíle. 

Lze zvolit i vlastní trasu s registrací na Jestřebí boudě. 


