
Památník obětem končinské tragédie

Svaté obrázky v okolí studánky 

Dřevořezba připomínající jednu 
z tragických událostí 

Pohled na horní část Zbečnika a vrch Maternice (546 m n. m.)

ZA JIRÁSKOVÝMI
SKALÁKY 

Pěší trasa č. 4

Vydala Branka, o.p.s. Text: Leoš Polášek.
Redakční rada: Vlastimil Hurdálek, Lenka Lembejová a Leoš Polášek.

Foto: Leoš Polášek a Miloš Kaválek.
Mapa: Geodézie On Line, spol. s r.o. Grafický design a výškový profil: Miloš Kaválek.

Předtisková příprava: Reklamní studio Kazi. Tisk: GZH, s.r.o.

Všeobecné informace: 
Cestovní a informační centrum Červený Kostelec,
tel.: 498 100 657, mobil: 724 088 587
Infocentrum, Hronov, tel.: 491 483 646
Zdravotní služba:                 
Záchranná služba – tel.: č. 155 nebo tísňová linka č. 112
Oblastní nemocnice, a.s. Náchod, tel.: 491 601 111,
481 155 155
Oblastní nemocnice, a. s. Trutnov, tel.: 841 155 155
Báňská záchranná služba Odolov, tel.: 499 886 195
mobil: 606 601 592
Zdravotní středisko Červený Kostelec,
Manželů Burdychových 325, tel.: 491 463 533, 491 459 402
Zdravotní středisko Hronov, tel.: 491 483 382, 491 483 307

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
 
Kostelecké Končiny – za 2. světové války byl v osadě úkryt 
vysílačky Libuše, anglické parašutistické skupiny Silver A. 
Radista Jiří Potůček-Tolar se ukrýval ve stavení u sedláka 
Antonína Burdycha. Ge-
stapo na něj připravilo 
zátah 30. 6. 1942, ale 
Potůček se z obklíčení 
prostřílel a dal na útěk. 
Zahynul bohužel rukou 
českého četníka poblíž 
Pardubic. U lesa jsou 
pomníky popraveným 
občanům osady.
Zbečník – místní část Hronova s tisíci obyvateli. Silnice 
Hronov – Červený Kostelec podél Zbečnického potoka 
tvoří jižní hranici CHKO Broumovsko. Počátkem 20. sto-
letí zde byly pokusy o těžbu černého uhlí (zbytky štol), 
ale pro složitou geologickou stavbu podloží bylo od těžby 
upuštěno.
Skalákova studánka –
440 m, studánka opravená 
roku 1990, stříška se sloupy 
nad studánkou, tři plastiky, 
vyřezávané reliéfy, jezírko 
s vodníkem, svaté obráz-
ky zavěšené na stromech. 

ČERVENÝ KOSTELEC

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

V roce 1832 pití pramenité 
vody jako domnělý lék proti 
choleře. Jižně od studánky 
pískovcové skály ve tvaru 
bochníků (tzv. Zbečnické 
chleby). Řada pověstí.
Maternice – romantické zá-
koutí lesa a údolí potoka 

Materničky (Zbečník), dějiště části Jiráskových Skaláků.
Horní Kostelec – místní část Červeného Kostelce v údolí 
částečně regulovaného potoka, přítok Olešnice.

Občerstvení na trase:
Červený Kostelec, restaurace Divadlo, mobil: 774 154 612
Červený Kostelec, restaurace Sport Sokolovna, 
tel.: 491 463 038, mobil: 777 217 454
Červený Kostelec, hotel Černý kůň, tel.: 491 463 322, 
mobil: 777 876 528
Červený Kostelec, bufet Zlatý klíč, tel.: 491 465 916
Končiny, kiosek Na Vyhlídce, tel.: 492 603 624
Zbečník, uzenářství Klicnar, tel.: 491 483 274



Kostelecké Končiny, bývalé Burdychovo stavení

Pomníky u Skalákovy studánkyVýhled na město Hronov a celé Stolové hory 

těchto vesnic. Zabočíme vlevo podle turistického znače-
ní a po chvíli opět zahneme vlevo na úbočí stráně Nad 
Zbečníkem. Od rozcestníku u lípy po modré TZ dojde-
me lesíkem do vsi (zde za mostkem pozor na značení, 
můžeme se snadno odchýlit). V každém případě dojde-
me na asfaltovou komunikaci (Hronov – Červený Kos-
telec) a držíme se stále směrem vlevo. Po komunikaci 
projdeme kolem bývalého hostince Maternice a později 
podle značení odbočíme vpravo do oblasti zalesněné 
části Maternice ke Skalákově studánce. Po prohlídce po-
kračujeme lesní cestou proti potoku na křižovatku turis-
tických cest. Po zelené TZ postupně klesáme nad Horní 

Kostelec, přejdeme silnici (Červený Kostelec – Stárkov) 
a pokračujeme po úbočí údolím Horního Kostelce. 
U rozcestníku Nad školou navážeme na žlutou TZ a kle-
sáním dojdeme do cíle na autobusovém nádraží.

ZA JIRÁSKOVÝMI SKALÁKY 
Trasa našeho pěšího výletu prochází nejprve Kostelecký-

mi Končinami, které jsou symbolem boje proti okupantům 
ve 2. světové válce. Za svoje hrdinství zaplatila řada z nich 
životy. V další části výletu se setkáváme s místy, která čás-
tečně popisuje místní rodák Alois Jirásek ve svém románu 
Skaláci. Děj románu se odehrává v období selského po-
vstání r. 1775 za vlády Marie Terezie.

Průběh trasy:
zelená TZ: Červený Kostelec, autobusové nádraží 
– Letná – Kostelecké Končiny (3 km) – Hájek - Nad 
Zbečníkem (3 km), modrá TZ: Zbečník – Skaláko-
va studánka – Maternice, rozcestí (3,5 km), zelená 
TZ: Nad Horním Kostelcem – Horní Kostelec, škola 
(5,5 km), žlutá TZ: Červený Kostelec, autobusové 
nádraží (1,5 km). Celkem 16,5 km.

POPIS TRASY
 Z autobusového nádraží v Červeném Kostelci vyjdeme 
po zelené TZ místními komunikacemi do ulice Náchod-
ské. Z ní zabočíme vlevo do městské části Letná, krátkým 
a pozvolným stoupáním se objevíme v nově postavené 
části. Mineme vodojem a zamíříme polní cestou k lesu 
u Končin. Na konci lesíka vlevo je symbolicky upravené 
místo, které připomíná oběti končinských událostí v ro-
ce 1942. Pokračujeme kolem Burdychova stavení (s pa-
mětní deskou ve štítě – úkryt vysílačky Libuše) a po chví-
li přecházíme úzkou místní asfaltovou komunikaci (bu-
de-li otevřen kiosek, můžeme se občerstvit). V další části 
volně stoupáme kolem rozptýlených domků a polní 
a lesní cestou projdeme návrším, z kterého můžeme po-
zorovat domky Horní Radechové (vpravo) a Zbečníka 
(vlevo), zároveň polní cesta končí na asfaltové spojnici 


