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Batňovice
• Hospůdka pod verpánem, tel.: +420 704 354 042
• Pivnice Klondyke, tel.: +420 605 909 363, FCB: Klondyke_pub
• Restaurace U Bulánka, tel.: +420 499 787 368, +420 602 145 254, www.bulanek.cz

Havlovice
• Hostinec U lávky, tel.: +420 602 422 581, FCB: Hostinec U Lávky
• občerstvení ve Sportovním areálu tJ Sokol, tel.: +605 384 544, www.sokolhavlovice.cz
• občerstvení na hradě vízmburk, tel.: +420 777 005 790, www.vizmburk.cz
• Rodinný hostinec amerika, tel.: +420 777 608 908, www.amerika-havlovice.czz

cHvaleč
• Kamenná hospůdka, tel.: +420 604 801 180
• občerstvení u požární nádrže ve chvalči
• občerstvení u požární nádrže v Petříkovicích

JívKa
• Hostinec Janovice, tel.: +420 777 040 907, www.joseftyser.cz/hostinec/
• obecní hospoda Jívka, tel.: +420 773 946 962
• Pension tyšerová Dana, tel.: +420 777 946 690

liBňatov
• Pohostinství libňatov, tel.: +420 775 143 540

Malé Svatoňovice
• cukrárna Malé Svatoňovice, tel.: +420 737 806 184,
 www.cukrarnamalesvatonovice.webnode.cz
• Kavárna a Pizzerie Dášeňka, tel.: +420 732 115 881, www.pizzeriedasenka.cz
• Pivnice Kamenka, tel.: +420 608 859 916
• Pivnice U Hašků, tel.: +420 733 390 779

RaDvanice
• Hospoda U Píšťalky, tel.: +420 739 019 053, pistalka@volny.cz
• Jestřebí bouda – Řehačka, tel.: +420 722 733 620, +420 732 550 298, www.jestrebibouda.cz
• Pension Radvanice, tel.: +420 603 427 884, +420 499 897 355, www.pensionradvanice.cz
• Skibar u lyžařského vleku, tel.: +420 499 897 336, www.vlekradvanice.cz

Rtyně v PoDKRKonoší
• cukrárna a kavárna Přístav, tel.: +420 777 956 140, FCB: Kavárna Přístav Rtyně
• Pivní bar Hampejz, tel.: +420 776 107 973
• Restaurace U vlčků, tel.: +420 499 888 263, +420 721 464 110

SUcHovRšice
• Restaurace a penzion Suchovršice, tel.: +420 723 804 149

velKé Svatoňovice
• Restaurace K Klub, tel.: +420 775 238 694, FCB: Restaurace K Klub
• Hospoda na Puškvorci, tel.: +420 608 071 159, FCB: Hospoda na Puškvorci
• Sokolovna – Markoušovice, tel.: +420 732 874 932, www.sokolovna-markousovice.cz

KDe Se oBčeRStvit

o SvazKU oBcí JeStŘeBí HoRy
KDe Se UBytovat

KaM na výlet

Svazek obcí Jestřebí hory má rozlohu 124,51 km2 a čítá cca 10 600 obyvatel. Rozkládá se na úbočí Jestřebích 
hor, na území jedenácti měst a obcí, kterými jsou: Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Maršov 
u Úpice, Malé Svatoňovice, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší,  Suchovršice a Velké Svatoňovice. Nejvyšší vr-
chol Žaltman (739 m n. m.) se stejnojmennou rozhlednou nabízí nádherný pohled do širokého okolí. Hustě 
zalesněný hřeben Jestřebích hor obklopují Krkonoše, Vraní hory, Adršpašsko-teplické skály, Soví a Javoří 
hory, Broumovské stěny, stolové hory Bor a Hejšovina a Orlické hory. Jestřebí hory a jejich okolí jsou díky 
své poloze, členitosti a rozmanitosti ideálním místem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Regionem vede 
několik značených turistických tras a cyklistických stezek, které mají napojení až na sousední Polsko.  
K dispozici je několik sportovních areálů pro různé druhy sportu, v zimě pak lyžařské vleky a desítky kilome-
trů upravovaných běžkařských tratí.

Batňovice
Obec Batňovice se nachází ve  rtyňsko-svatoňovické 
kotlině, sevřené Jestřebími horami a  vrchy Bosnou, 
Pískem, Verpánem a  Vartou. Toto nádherné pano-
rama končí na severozápadě vrchem Kvíčala. Domi-
nantou obce je kostel sv. Bartoloměje z  roku 1367  
a historická budova školy. Tenisové kurty, sportovní hřiště a lyžařský vlek Verpán nabízí i spor-
tovní vyžití. V obci Batňovice také nezapomeňte navštívit „Restauraci u Bulánka“, která je známá 
skvělou kuchyní s příjemným posezením a výbornou obsluhou. 

Havlovice
Havlovice se pyšní rozsáhlým sportovním areálem, 
kde je možné hrát tenis, volejbal, nohejbal, plážový 
volejbal, minigolf, fotbal, basketbal a ping pong. Je 
zde i půjčovna koloběžek. Pro děti je k dispozici velká 
nafukovací trampolína a moderní dětské hřiště. Ná-
vštěvníci se mohou ubytovat v  turistické ubytovně pro 30 osob. Kromě sportovních aktivit lze 
návštěvníkům doporučit i prohlídku zříceniny hradu Vízmburk. Ten v roce 2020 prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí a je zde umístěna i celá řada stálých expozic. Ve zdejší škole je i minimuzeum, kde 
jsou umístěny archeologické nálezy z hradu. Procházku po obci si lze zpříjemnit značeným pozná-
vacím okruhem „U nás“. Jeho celková dálka je 24 km a má za cíl informovat veřejnost o historii, 
místopisu, přírodních i kulturních zajímavostech a také o současnosti Havlovic prostřednictvím  
24 tabulí. V obci byly také zmapovány nejvýznamnější stromy, se kterými se mohou zájemci se-
známit přímo v terénu pomocí informačních tabulek.

Batňovice
• apartmán eva, tel.: +420 602 847 101, www.apartmaneva.cz
• chata Mateřídouška, tel.: +420 775 675 033, www.chatabatnovice.cz
• chata pod Jestřebí horou, tel.: +420 737 852 531, www.chatakrkonose.com
• Rekreační dům antonín, tel.: +420 499 781 495, +420 602 142 806 

Havlovice
• Ubytovna tJ Sokol Havlovice, tel.: +420 605 384 544, www.sokolhavlovice.cz

cHvaleč
• apartman irisis, tel.: +420 777 809 267
• chalupa chvaleč, tel.: +420 735 857 088
• chalupa linia, tel.: +420 777 123 076
• chalupa Pod Studánkou, tel.: +420 774 488 179
• chalupa Pod Sjezdovkou, tel.: +420 732 347 833
• chalupa U Matěje, tel.: +420 776 219 913, +420 776 107 899, www.chalupaumateje.cz
• chata U Huberta, tel.: +420 776 219 913, +420 776 107 899, www.chatauhuberta.cz
• Penzion U Hada, tel.: +420 731 288 218, www.penzion-u-hada.cz
• Penzion Jaroslav, tel.: +420 602 261 371, www.penzion-jaroslav.cz 

cHvaleč
Kulturně-historické památky, naučná stezka, křížová 
cesta, letní a zimní sportovní areály a spousta dalších 
zajímavostí, to jsou místa, která stojí za  to navští-
vit. Významnými památkami jsou kostel sv. Jakuba 
Většího z  roku 1706, socha sv. Jana Nepomuckého 
a  lidová roubená chalupa čp. 64 ve  Chvalči. V  létě 
je možné si zasportovat v  areálech ve  Chvalči i  Petříkovicích a  v  zimě ve  skiareálu Petříkovice.  
V letních měsících se lze osvěžit v požárních nádržích ve Chvalči a Petříkovicích. Ve Chvalči stojí 
za návštěvu renovovaná křížová cesta a v Petříkovicích naučná stezka Petříkovice o celkové délce 
cca 6 km. Stezka byla vybudována v  roce 2012, přičemž výchozí místo je na  parkovišti naproti 
koupališti v Petříkovicích. Na jednotlivých zastávkách naučné stezky je značen její průběh teré-
nem a popsány místní zajímavosti, včetně lokální fauny a flóry. Stezka pokračuje k hraničnímu 
přechodu Petříkovice/Okrzesyn a  dále po  značené česko-polské státní hranici okolo poutního 
místa – studánky pod skalami se srubovým altánem na opékání ke Krausově vyhlídce s altánem, 
kde se naskytne široký a nádherný rozhled na údolí Petříkovic a Jestřebích hor.

JívKa
V roce 2015 byla veřejnosti zpřístupněna prohlídko-
vá trasa bývalého měděného dolu Bohumír v  Jívce. 
Vstup do  štoly se nachází v  areálu společnosti GE-
MEC - UNION a.s., Jívka. Prohlídková trasa je průchozí 
v délce cca 400 m. Zpřístupnění provádí o.p.s. Důl Jan 
Šverma Žacléř od 11/2013. Měď se zde těžila a upra-
vovala od poloviny 19. století a těžba byla v roce 1965 ukončena z důvodu malé výtěžnosti ložiska. 
Projekt zpřístupnění dolu Bohumír a otevření hornického skanzenu Kowary jsou novými produk-
ty v oblasti cestovního ruchu v česko-polském pohraničí.

liBňatov
Okruh Svobodné – Kaštanová alej – Libňatov, to je 
procházka po libňatovských hřebenech, která nabízí 
vyhlídky na  okolní horské oblasti i  na  obec samot-
nou. Cestou od mateřské školy lze po žluté turistické 
trase dojít do  Svobodného, kde se k  odpočinku na-
bízí vhodně umístěná lavička s výhledem na Jestřebí a Orlické hory. Dalším turistickým cílem se 
pro návštěvníky může stát kaštanová alej, na kterou se návštěvník dostane po spojnici vedoucí 
na severozápad okolo telekomunikační věže. Z tzv. „maršovské cesty“ lze takřka po celý rok jako 
na  dlani pozorovat hřebeny Krkonoš, včetně nejvyšší hory v  České republice Sněžky. Po  cestě 
mezi koncem polnosti a začátkem lesního porostu, zhruba po šesti stech metrech, se lze snadno 
vrátit zpět do zastavěné části Libňatova a pozorovat z různých úhlů údolí obce, dominantní zvo-
nici na protějším vrchu a v případě jasného počasí lze z tzv. „Bavlněného kopce“ dohlédnout až 
na polské pohoří Stolových hor. Po krátkém občerstvení v místním pohostinství lze okruh uzavřít 
vrácením se k mateřské škole po hlavní silnici nebo ho prodloužit podle vlastních představ. Délka 
celého okruhu je 3700 metrů s převýšením 75 metrů.

Malé Svatoňovice
Prohlídkou Muzea bratří Čapků na náměstí se ocitne-
te v rodném domě Karla Čapka. Seznámíte se s dílem 
obou bratrů a  přitom pobavíte své děti. V  expozici 
Karla Čapka děti mohou vybarvovat a  sestavovat 
magnetického robota nebo si zahrát tematické pexe-
so, domino. Ukážeme, jak se v psaném textu dají ošá-
lit vaše oči i mozek. V expozici Josefa Čapka představujeme výtvarné dílo tohoto umělce, dvacet 
olejomaleb, které jsou unikátním průřezem jeho tvorbou. Na expozice muzea navazují v přileh-
lém parku u náměstí tematické interaktivní tabule na motivy dětských knih Povídání o pejskovi 
a kočičce a Devatero pohádek. Nejen děti si zde mohou zahrát například loupežnické piškvorky 
nebo pexeso s pejskem a kočičkou. Z parku se dostanete do Mariánského sadu s kapličkami, kde 
si projdete křížovou cestu, na jejímž konci je kaple Božího hrobu s uloženou sochou Krista (z roku 
1906) z alabastru. Socha je zhotovena sochařem Antonínem Suchardou z Nové Paky a uložená 
na kamenném lůžku z araukaritů. Po pravé straně od Mariánského sadu se nachází drobná tech-
nická památka, dědičná štola Kateřina, jež připomíná dlouholetou těžbu černého uhlí na Svato-
ňovicku. Pokračováním po cestě vzhůru, se dostanete až na nejvyšší vrchol Jestřebích hor, kde je 
nová rozhledna Žaltman, která je oproti té původní z roku 1967 o 12 metrů vyšší a čítá více jak 115 
schodů. Při cestě zpět si ještě prohlédněte zajímavou terénní expozici důlních strojů a Muzeum 
vojenské historie.

MaRšov U ÚPice
Obec byla založena v  roce 1495 a  pojmenována 
po  osobním jménu Marek čili Mareš. Dominantou 
obce je Kopna s nadmořskou výškou 558 m n. m. Po-
blíž Maršova se v lese na horním konci obce ve stráni 
nachází Český lev vytesaný do  velkého kamene, 
na památku prince SCHAMBURG-LIPPE, majitele náchodského panství, který prodal městu Jaro-
měř lesní prorubský revír. Kámen s letopočty 1918 a 1928 je označen směrovkami. Místní zvonička 
postavená v roce 1758 byla opravena v roce 1993 a opatřena novým zvonem, který se každý den 
připomíná v poledne a podvečer. V obci je i několik opravených roubených stavení. Při průjezdu 

obcí Maršov se můžete s dětmi zastavit na dětském hřišti v přírodním stylu. K posezení se nabízí 
malý altánek. Na historii obce a okolí upoutá informační panel. 

RaDvanice
V  nejstarší části obce Radvanice se nachází ucelený 
soubor lidové architektury. Roubenky, kde dříve žili 
němečtí horníci, dnes slouží jako rekreační domy. Do-
minantou obce je kaple sv. Jana Křtitele z roku 1898, 
která je chráněnou kulturní památkou. V  blízkosti 
obce se na hřebenu Jestřebích hor nachází osada Paseka (674 m n. m.), známá jako turistické a vý-
letní místo. Tato osada je po hřebeni Jestřebích hor lehce dostupná z blízkých rozhleden Žaltman 
a  Slavětín. V  jejich okolí najdeme řadu betonových bunkrů, které dodnes připomínají události 
z let 1933–1938. Nejznámější přírodní zvláštností Radvanic jsou tzv. „zkamenělá dřeva“, neboli 
araukarity. Tyto významné exponáty se nacházejí v mnoha evropských muzeích.

Rtyně v PoDKRKonoší
Výlet na  celý den, to je návštěva Městského muzea 
ve Rtyni v Podkrkonoší a naučné stezky „Po hornic-
kých památkách“. Muzeum nabízí expozice selských 
bouří 1775, etnografie a největší expozici v severový-
chodních Čechách mapující 400 let dolování černého 
uhlí v tomto kraji. Na expozici hornictví navazuje naučná stezka dlouhá 12 km, která vede nád-
hernou přírodou Jestřebích hor, dá se absolvovat pěšky, na kole i na běžkách. Výchozím a zároveň 
cílovým bodem je městské muzeum. Dominantou města je dřevěná zvonice z roku 1592, svým 
tvarem a konstrukcí unikátní v celé Evropě. Za zhlédnutí stojí také socha krále Davida pocházející 
z dílny Matyáše Brauna. Ve městě se dále nachází nejstarší dochovaná venkovská roubená stavba 
v Čechách z roku 1547, tedy z období pozdního středověku.

SUcHovRšice
Suchovršice jsou malebnou údolní obcí rozkládající 
se po  obou březích řeky Úpy. Celou obec lze projet 
na  kole nebo projít pěšky a  křížit řeku na  pěti mís-
tech díky mostům. Jedním z mostů je dřevěná lávka 
z  roku 1935 a  druhým je krytý věšadlový dřevěný 
most z roku 1922. Oba tyto mosty jsou technickými památkami. V zalesněných stráních je mož-
né narazit na pozůstatky dávných důlních těžeb. V Suchovršicích se nacházel i první důl na zlato 
ve střední Evropě. Na vaši vycházku obcí bude dohlížet i dřevěná zvonice z roku 1730 a socha sv. 
Jana Nepomuckého z červeného pískovce. 

velKé Svatoňovice
Dominantou obce je kaple sv. Václava, nacházející se 
v  jejím centru. Stavba byla dokončena v  roce 1903. 
V roce 2003 byla provedena její celková rekonstrukce 
a slavnostní vysvěcení. Při této příležitosti byl znovu 
uveden do  provozu zvon s  elektrickým pohonem. O  posvícení a  v  den svátku svatého Václava 
je zde sloužena mše. Nedaleko kaple se nachází v bývalých prostorách prodejny potravin místní 
regionální Hasičské muzeum. Zde je od roku 2001 k vidění technika sloužící ke zdolávání požárů 
i prostředky ochrany hasičů. Expozice se může pochlubit více jak 30 hasičskými stříkačkami, ha-
sičskými uniformami a dalšími ukázkami hasičské výstroje a výzbroje. Poznáte tak historii vývoje 
hasičské techniky a  historii dobrovolných hasičů. V  Markoušovicích stojí za  zhlédnutí barokní 
kostel sv. Jana Křtitele z let 1771–78, dům čp. 1, původní zemědělská usedlost, snad z roku 1574, 
bývalá „Šulcovna“. Další zajímavostí Markoušovic je v jarním období chráněná lokalita bledulí –
„Bledulová louka“ nacházející se nad obcí směrem k Jestřebím horám. Na Markoušovickém vrchu 
byla nově vybudována rozhledna.

KontaKty
www.jestrebihory.net, e-mail: redakce@kjh.cz, +420 730 164 404
www.facebook.com/groups/jestrebihory/
Turistické informační centrum Malé Svatoňovice: Náměstí Karla Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice;
+420 499 886 295, +420 705 103 264; www.malesvatonovice.cz; muzeum@malesvatonovice.cz
Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší: Kostelecká 141, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší;
+420 602 123 990, +420 602 619 663; www.muzeumrtyne.cz; muzeum@mestortyne.cz

JívKa
• chalupa adršpach, tel.: +491 609 943 3445, www.dovolena-adrspach.cz
• chalupa adršpach za humny, tel.: +420 602 441 087, +420 721 990 685
• chalupa Rozálka, tel.: +420 731 668 603, www.chalupa-rozalka.cz
• chalupa U adršpachu, tel.: +420 776 360 224, www.chalupauadrspachu.cz
• Penzion Budopartner, tel.: +420607 466 466, www.budopartner.cz
• Pension Jívka, tel.: +420 491 487 140, +420 776 182 061, www.pensionjivka.cz
• Penzion Pod lesem, tel.: +420 603 543 911, www.podlesem.adrspach.cz
• Penzion Pod Kaštanem, tel.: +420 776 343 486, www.podkastanem.wz.cz
• Penzion U Jeníčka, tel.: +420 776 894 183, www.adrspach-pension.cz
• Penzion tyšerová Dana, tel.: +420 777 946 690
• U tátovy lípy, tel.: +420 605 181 530, www.utatovylipy.cz
• Usedlost Janovice, tel.: +420 777 276 875, www.usedlost-janovice.cz 

Malé Svatoňovice
• apartmány odolov, tel.: +420 721 727 328, +420 737 308 507
• chalupa u Smrku (Petrovice), tel: +420 777 779 128
• Penzion Berny Malé Svatoňovice, tel.: +420 608 025 154, +420 727 983 288,
 www.penzionberny.cz
• Ubytovna Bezpečnostně právní akademie, tel.: +420 737 166 780, www.bpa-svatonovice.cz 

MaRšov U ÚPice
• Ubytování tomáš Kundrt, tel.: tel.: +420 499 781 576, +420 605 522 449

RaDvanice
• chata Jestřebí bouda – Řehačka, tel.: +420 722 733 620, +420 732 550 298,
 www.jestrebibouda.cz
• chata U vleku, tel.: +420 774 135 135, www.chata123.cz
• lyžařský vlek s ubytováním, tel.: +420 499 897 336, www.vlekradvanice.cz
• Pension a restaurace Radvanice, tel.: +420 499 897 355, +420 603 427 884,
 www.pensionradvanice.cz 

Rtyně v PoDKRKonoší
• apartmány Rtyňka, tel.: +420 608 749 831, +420 776 582 522, www.ubytovanirtyne.cz
• Pension – školicí středisko oPGt, tel.: +420 602 791 398, +420 776 187 604,
 www.ubytovani-rtyne.cz
• Růžová chalupa u šimánků, tel.: +420 777 333 750, www.ruzovachalupa.cz
• Ubytování “na vejminku“, tel.: +420 604 181 981, www.vejminek.cz
• Ubytovna Města Rtyně v Podkrkonoší, tel.: +420 724 735 002
• vilka Rtyně v Podkrkonoší, tel.: +420 724 048 733, www.ceskehory.cz/vilka
• zážitkové ubytování Jurta v lese, tel.: +420 777 571 271, www.jurtavlese.cz 

SUcHovRšice
• Restaurace a penzion Suchovršice, tel.: +420 704 560 445
• Ubytování u lávky, tel.: +420 499 881 268, +420 774 881 268,

velKé Svatoňovice
• Ubytovna Sokolovna Markoušovice, tel.: +420 732 874 932, www.sokolovna-markousovice.cz


