
PENZION RADVANICE 
tip na výlet č. 01 

 
okruh z pensionu na rozhlednu Žaltman (cca 8 km) 

 
Z pensionu vyrazíte mírně vpravo směrem k poště a obchůdku pod panelákem, a 
zamíříte ven na okraj obce ke kostelíčku svatého Jana Křtitele. Vedle kostelíčku se 
směrem vzhůru napojíte na asfaltovou úzkou silnici, která je červenou turistickou 
trasou a zároveň cyklotrasou 4090. Po ní budete stoupat stále směr hřeben 
Jestřebích hor. Zhruba po 1,5 km po pravé straně cesty projdete kolem pramene 
(studánky) a 200 za pramenem dorazíte do pravotočivé zatáčky, ve které je velká 
plocha na sklad stromů při těžbě dřeva. Jakmile zatočíte doprava, bude široká cesta 
pokračovat dále vzhůru, pozor, červená turistická zabočí ale doleva a po 300 metrech 
se objeví louky s chaloupkami. Po červené takto dojdete po dalších 500 metrech, 
kolem zvoničky až k Jestřebí boudě. 
 
U Jestřebí boudy se dáte k rozhledně vlevo, zbývají 2 km. Máte ale dvě možnosti. 
Před Jestřebí boudou je turistický rozcestník, kde můžete vlevo po zelené dojít až 
pod rozhlednu. Pokud ale půjdete za Jestřebí boudu ještě 50 metrů po červené, pak 
se dáte doleva po široké cyklotrase 4091, a také dojdete pod rozhlednu. Obě trasy, 
jak zelená turistická, tak cyklo 4091, vedou lesem a vedou zhruba 50 - 100 metrů 
paralelně vedle sebe, a částečně se i scházejí v jednu společnou cestu. Rozdíl je v 
tom, že na cyklotrase budete mít podél cesty k vidění o něco více bunkrů, než na 
zelené turistické.  
 
Pokud se vydáte po zelené turistické, tak dojdete pod rozhlednu k rozcestníku 
Žaltman - rozhledna, odbočka. Než se vydáte doleva posledních 200 m k rozhledně, 
doporučuji ještě malou odbočku od rozcestníku na druhou stranu na okraj paseky, 
asi 50 metrů za bunkr, kde jsou ve stráni schované skalky se slují, kde řádil slovutný 
loupežník Lotrando, a kde je dodnes mezi skalkami na něj památka. Pak se zase 
vrátíte necelých 100 metrů zpět pod rozhlednu. 
 
Pokud se od Jestřebí boudy vydáte po cyklotrase 4091 a budete se jí držet, tak 
dojdete pod Lotrandovu skalní sluj. Dále již po cyklotrase nepokračujte a kolem 
Lotrandovy sluje vystupte vzhůru zhruba 100 m na zelenou turistickou, která je o 
kousek výše, pod rozhlednou. 
 
Většina dětí bude filmovou pohádku o Lotrandovi (a Zubejdě) znát. Filmová 
pohádka vznikla podle knižní předlohy Devatero pohádek od Karla Čapka, kde se 
nachází i Druhá loupežnická pohádka, ze které filmaři vycházeli. Karel Čapek se 
narodil roku 1890 v Malých Svatoňovicích, které se nacházejí pod rozhlednou 
Žaltman, na druhé straně, než jsou Radvanice. Není tedy divu, že právě zde v 
Jestřebích horách našel pohádkovou inspiraci. Mimochodem, když pantáta ve 
filmové pohádce trošku přiblblého Lotranda dal otci převorovi do kláštera, aby mu z 
něj udělal inteligenta, víte, v jakém klášteře se pak Lotrando vzdělával? Správná 
odpověď je, že šlo o nedaleký Benediktinský klášter v Broumově. 



 
Po Lotrandovi se dejte odbočkou po zelené na rozhlednu Žaltman (740 m n/m), ze 
které jsou při dobrém počasí krásné výhledy jak na Krkonoše, Vraní hory, tak i na 
celé Broumovsko až po Hejšovinu na polské hranici. 
 
Po výstupu na rozhlednu se vraťte 200 m zpět k rozcestníku pod rozhlednou a 
pokračujte dále po zelené dolů, asi 500 metrů, až přijdete ke křižovatce se silnicí, kde 
uvidíte velký altán a rozcestník Bílý kůl, nesoucí název podle starého bílého kamene. 
Altán slouží jak k odpočinku, tak je možné vzít si sebou buřty na opékání (papír a 
zápalky). Větviček na rozdělání ohně je v lese kolem altánu dost. Uprostřed 
zastřešeného altánu je velké ohniště s odtahovou rourou (komínem), altán je k 
opékání a sešlostem uzpůsoben, rozdělávání ohně uprostřed altánu v ohništi je 
povoleno, samozřejmě před odchodem musí být ohniště již bez ohně. 
 
Od altánu pokračujeme po silničce asi 300 metrů po zelené turistické dále, a dáme 
pozor, abychom nepřešli odbočku doleva dolů na modrou, která nás dovede po 3 km 
do Radvanic kousek pod kostelíček. 
 
Výlet se dá zvládnout mezi obědem a 
večeří (ta se dá posunout na 19. hodinu). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 


