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ÚVODNÍK 
 

POZVÁNKA  DO JARNÍ PŘÍRODY 

 
Zima je pryč, nastává jaro, probouzející se příroda láká k procházkám a výletům. Toto období je 
dobrým začátkem pro nás a naše přátele k aktivnímu pohybu v krásných místech blízkého okolí, ale 
i vzdálených zajímavých lokalit. Pěší turistika je základem, ale rozmach ostatních druhů turistiky, 
nejvíce pak cykloturistiky posouvá možnosti k poznávání i vzdálenějších cílů od našeho domova.  
K tomu můžeme využít hustou síť značených turistických cest a vyznačených cyklotras. Za hranicemi 
domova, za prvním lesem, potokem, návrším či horou na vycházkách objevíme ve svém okolí 
mnoho zajímavých míst, o kterých jsme do té doby neměli ani potuchy. V našem prostoru má 
rozmanitost krajiny za následek, že máme k turistice přirozený vztah. Umožňuje nám krátkodobou 
či dlouhodobou regeneraci v prostředí přírody se stejně smýšlejícími lidmi, při krátkodobé izolaci od 
používání nejrůznějších elektronických prostředků. Většinou si myslíme, že své okolí dobře známe a 
tedy není již co objevovat. Stačí však jen zamířit do vzdálenějších koutů našeho okolí a obdivovat 
bílé koberce bledulí, petrklíče a blatouchy v okolí potoků, rašící stromy a zelenající se louky, což 
umocňuje zážitky z pohybu v jarní přírodě. Jarní procházka do přírody může být dobrým začátkem 
našich turistických aktivit. 
S turistickým pozdravem „Zdrávi došli“ 

Miroslav Vořechovský, místopředseda oblasti  

 

 



ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ 

 
INFORMACE PRO ODBORY KČT 

  
Nové úrazové pojištění Českého olympijského výboru  
Český olympijský výbor uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou smlouvu na úrazové pojištění se 
„staronovou“ Pojišťovnou VZP, a.s., což je dceřiná firma VZP. U této pojišťovny měl úrazové 
pojištění do konce roku 2016, od 1. 1. 2017 u pojišťovny KOOPERATIVA. Úrazy, vzniklé do 31. 1. 
2019 jsou pojištěny u KOOPERATIVY a hlásí se na jejich formuláři (vč. prohlášení o GDPR). Úrazy, 
které se staly po 1. 2. 2019 se budou hlásit na formuláři Pojišťovny VZP (pokyny k vyplnění a 
formulář v příloze), GDPR zde netřeba. I nadále platí, že úrazy se budou hlásit až po úplném 
vyléčení úrazu, nejpozději rok po úraze a k hlášení se přikládají kopie lékařských zpráv. Odškodnění 
se vypočítává podle nezbytné délky léčení.  
  
Slevy Českých drah pro KČT  
České dráhy prodloužily smlouvu o poskytování slev na rok 2019. Smlouva se vztahuje na nákup IN 
karet, jen podle očekávání ze smlouvy vypadla IN karta senior, kterou ČD zrušily po zavedení 75 % 
slevy pro studenty a seniory. Sleva se tak vztahuje na karty:  

IN 25 s platností 1 rok (sleva 100 Kč, nákup karty za 350 Kč)  
IN 50 s platností 1 rok (sleva 291 Kč, nákup karty za 2.699 Kč)  
IN 50 D s platností 1 rok (sleva 160 Kč, nákup karty za 390 Kč) – určeno pro důchodce.  

Při pořízení nové karty potřebujete žádost, fotku na průkaz a předložit členský průkaz KČT. Při 
prodloužení platnosti IN karty pak stačí jen členský průkaz KČT s přelepkou. IN karty se slevou se 
vystavují pouze na pokladnách ČD, nikoli v e-shopu. Tato nabídka je určena jen členům KČT a ČD si 
nepřejí ji zveřejnit (na vývěsce, na webu …)  
 
Pozvánka na 3. Mezinárodní letní sraz turistů v Maďarsku 5. – 8. září 2019  
 Mezinárodní letní sraz turistů se bude v letošním roce konat v Maďarsku, v městečku KISMAROS  

 
Úrazové pojištění KČT uzavřené prostřednictvím Českého olympijského výboru u Pojišťovny VZP, 
a.s. od 1. února 2019 
Český olympijský výbor uzavřel novou pojistnou smlouvu na pojištění úrazu od 1. února 2019 s 
Pojišťovnou VZP, a.s., IČO 271 16 913, která je dceřinou firmou Všeobecné zdravotní pojišťovny 
(VZP). Pojistná smlouva má číslo 131 000 1770. 
Tato smlouva se vztahuje na úrazy: 
- Členů i nečlenů KČT během organizované akce 
- Členů KČT během organizované dopravy na akci 
- Členů KČT v průběhu aktivit pro KČT vč. organizovaných cest k těmto aktivitám – např. při značení 
- Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo 
zákoníku práce. 

Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT - redakčně upraveno 

 

 
 



ZPRÁVY Z KRAJE 
 

USNESENÍ 
Konference Klubu českých turistů, oblast Královéhradeckého kraje 

 
Konference Klubu českých turistů, oblast Krá1ovéhradeckého kraje na svém zasedání dne 9. 2. 2019 
v Holohlavech rozhodla takto:  
 

I. VOLÍ:  
1. Volební, návrhovou a mandátovou komisi ve složení: 
a) mandátová pp. D. Jágrovou, J. Jágra a J. Koubová 
b) návrhová pp. P. Hošku, J. Rohulána a J. Vořechovskou 
c) volební pp. J. Tichý, J. Pilaře a M. Vořechovský 

Pro: všichni  
2. Delegáty na celostátní konferenci Klubu českých turistů 30. března 2019 v Praze   

1. Lubomíra Hošku 
2. Miroslava Vořechovského 
3. Mílu Dubnovou 
4. Josefa Simona  
5. Václava Čecha 
Náhradníky pp.  

1. Ladislava Nováka 
2. Danu Jágrovou 

 
II. SCHVALUJE:  
1. Program konference. 
2. Zprávu o činnosti oblastního výboru za rok 2018 přednesenou panem Lubomírem Hošku.  
3. Zprávu o hospodaření KČT, oblasti Královéhradeckého kraje za rok 2018 přednesenou 

panem Jiřím Krejcarem.  
4. Zprávu kontrolní komise přednesenou jejím předsedou panem Josefem Simonem. 
5. Rozpočet oblasti pro rok 2019 přednesený panem Jiřím Krejcarem.   
6. Členské příspěvky na rok 2020 pro oblast – 50,- Kč senioři junioři a 80,- Kč dospělí, rodina 

140,- Kč. 
 

III.  BERE NA VĚDOMÍ: 
1. Zprávu značkářských komisí (pěší značení a cykloznačení) přednesenou panem Ladislavem 

Novákem a Dr. Petrem Šolcem. 
2. Zprávu mandátové komise přednesenou paní Danou Jágrovou. Ze 70 delegátů se 

konference zúčastnilo 53 delegátů, což je 75,7 %.   
Konference je tedy usnášeníschopná. Celková účast včetně hostů činí 61 osob. 

3. Stanovy za naši oblast jsou připravené ke schválení na celostátní konferenci. Delegáti 
návrh stanov ještě přehodnotí. 

4. Čestné uznání III. st. -  J. Lecnarovi, M. Opatovi, J. Hrubému, Petru Škrdlovi, L. Hanušovi, 
M. Molcarovi, J. Kubcové, L. Vackové a M. Vlkovi. 

5. Diplomu s medailí – V. Vágnerovi, Ing. Karlu.Raichovi  
6. Ocenění Čestným uznáním – KČT Lubomíru. Hoškovi, Jaroslavu Jágrovi, J. Šafářovi. 

 
IV.  DOPORUČUJE: 



1. Odborům KČT, oblasti Královéhradeckého kraje a členům KČT v oblasti: 
a) Dodat propozice pro prezentaci na veletrhu cestovního ruchu Infotour v Hradci 

Králové, který se uskuteční ve dnech 8. – 9. 3. 2019. 
b) Upozorňovat na vady ve značení. 
c) Řádně evidovat data o členské základně. 
d) Oceňovat aktivní členy odboru. 

 
V.  UKLÁDÁ:   
1.  Oblastnímu výboru KČT, oblasti Královéhradeckého kraje: 
a)  V termínu do 31. 3. 2019 seznámit jednotlivé odbory s průběhem a výsledky jednání 

oblastní konference. 
b)  Na nejbližším zasedání oblastního výboru projednat připomínky a podněty vznesené 

delegáty oblastní konference.  
         c)   Podílet se na řešení Singletrailové tratě na Trutnovsku. 
 
 
         2. Odborům oblasti KČT, oblasti Královéhradeckého kraje: 

a) Předat sekretáři oblasti Formuláře s návrhy turistických akcí pro Kalendář na rok 2020 
do termínu 30. 6. 2019. 

b) Do termínu do 31. 1. 2020 odeslat oblastnímu výboru zprávu o činnosti za rok 2018.  
c) Zprávy o činnosti a hospodaření odborů KČT předávat v tištěné a digitální podobě 

oblastním pracovištím státního archivu (případně včetně fotodokumentace, DVD apod.).  
 
Jednomyslně odsouhlaseno přítomnými 
 
                Lubomír Hoška                                                                           Miroslav Vořechovský 
                předseda KČT,                                                                              místopředseda KČT,           
     oblasti Královéhradeckého kraje                                               oblasti Královéhradeckého kraje   
 
 
 
 
 

 
 

 



ZAJÍMAVÁ MÍSTA NAŠEHO KRAJE 
 

ZÁMEK ČASTOLOVICE 
 

Zámek je dnes uzavřenou stavbou kolem téměř čtvercového nádvoří, v jehož středu stojí barokní 
kašna s rodovými emblémy rodu Šternberků a plastikami ryb. Dnes se jedná o stavbu o dvou 
patrech v levém a třech patrech v pravém křídle. Na vnitřní stěně křídla vybíhajícího nalevo od 
hlavního vstupu do zámku se nachází několik fresek, které zobrazují jednak výjevy antické (šest 
římských císařů) a také rodovou legendu Šternberků, představující vybájeného člena rodu Jaroslava 
ze Šternberka v boji proti Tatarům u Olomouce v roce 1241. Již při vstupu do zámku musí každého 
uchvátit velmi pěkné exteriéry parku a nádvoří. To ještě netušíte, co vás čeká uvnitř. Zámek 
Častolovice má pro návštěvy vyhrazeno celých dvacet místností. Při prohlídce se přenesete do 
života šlechty během renesance, baroka, rokoka, empíru a biedermeieru. Stálé expozice jsou plné 
různých osobních předmětů, fotografií, nábytku, obrazů, dekoračních látek a květin. Živých květin! 
Občas máte pocit, že dřívější život zámek Častolovice nikdy neopustil a stále se odehrává. Navození 

té správné zámecké atmosféry má na starosti majitelka 
Franziska Diana Phipps Sternbergová. Je považována za 
uznávanou bytovou designérku a dává si záležet na 
bohaté květinové výzdobě interiérů a nádvoří. Pouští se 
i do úprav dalších částí zámku a parku. Dostatečnou 
pozornost si na zámku Častolovice zaslouží jedinečné 
kazetové stropy, sbírky zbraní a obrazů. Obdivovat 
můžete mimo jiné i originály Karla Škréty, Lucase van 
Valckenborga a J. H. Schönfelda. Skvělé pocity vám 
může překazit jenom zámecké strašidlo. Černá paní 
obývá zámek Častolovice dlouhá léta a neklid její duše 
zapříčinila vražda. Černá paní milovala snoubence své 
sestry a těsně před svatbou ji zavraždila. Rodiče se 
postarali o ukrytí své dcery do kláštera. Duše 
vražedkyně však nenašla dosud klid a bloudí po zámku.  
Neváhejte a věnujte ještě další čas na procházku 



zámeckou zahradou. Zahrada je vybudována a okrášlena ve stylu anglického parku na prostoru 42 
ha. Dominantou je staletá lipová alej, která dokáže během letního období pořádně omámit 
neodolatelnou vůní. Stejně tak vás okouzlí i mnoho různých květin, keřů a stromů. Některé rostliny 
si dovezla majitelka z Anglie a nejsou u nás zase tolik známé. Růžová zahrada je spojena s vodní 
zahradou a přítomné lavičky přímo vybízejí k odpočinku v centru přírodních skvostů. Zastavte se i u 
zámeckého rybníčku, kde hnízdí labutě a kachny. U rybníka stojí nově postavený altán Gloriet (od 
roku 2009), který je kopií lesního altánu kdysi stojícího ve Šternberských lesích kolem Týniště nad 
Orlicí. Dá se tady posedět u občerstvení a taky si dojít na toalety. V parku uvidíte i několik soch a 
plastik – červeného Čápa u vjezdu do parku, Vážku na hladině jezírka, Cyklistu a dřevěné Torzo na 
louce, a rovněž Stříbrného Koně. Ve vodní zahradě nechybí Vodník a pod velkou lípou Stromový 
muž z pískovce. 
 
Prohlídkové okruhy 
Přibližně šedesát minut si vyhraďte na jeden prohlídkový okruh, který je zde k mání. Během 
prohlídky si přiblížíte život tehdejší šlechty a uvidíte dvacet místností pasujících do časů od 
renesance až po biedermeier – tady 17. – 19. století. Spoustou květin vyzdobenou, a tím pádem 
velmi voňavou arkádovou chodbou, se odeberete do Rytířského sálu, kde se zámek Častolovice 
chlubí původním renesančním kazetovým stropem s malbami se scénami ze Starého zákona. 
Kazetový strop má i zámecká jídelna Tobiáška (biblické obrazy z Tobiášova života) a dva přilehlé 
salonky. Dále si v interiéru prohlédnete například zámeckou knihovnu, dětský pokoj s hračkami 
z konce 19. a počátku 20. století, luxusně zařízený dámský obývací pokoj, zlatou a reprezentační 
ložnici, Tapetový pokoj se vzácnými obrazy, kuřácký pokoj a mnoho dalšího. Ale nejedno 
překvapení vás čeká i venku. Klidně si svou 
prohlídku nazvěte „Nejroztomilejší prohlídkový 
okruh“, protože vás čeká zámecký Mini zvěřinec a 
děti kolem zvířátek jásají nadšením. Bydlí tady 
spousta zvířátek – pštrosi, kozel, perličky 
kropenaté, stříbrní, zlatí a královští bažanti, 
vietnamská prasátka, králíčci, lamy a morčata. 
Vedle zvěřince najdete ještě oboru s bílými daňky, 
s rodinkou jelena Wapiti a jelena Dubowského. A 
nakonec se mohou děti vydovádět na přilehlém 
dětském hřišti.  
 
Historie zámku Častolovice 
Původně byste tady žádný přepychový zámek nenašli. Ve 13. století tu totiž na dřevěných pilotech 
uprostřed vodní hladiny stála vodní tvrz, která po roce 1495 pustla a obnovení se dočkala až za 
Jindřicha z Regeru, který si městečko Častolovice koupil roku 1559. Z původní vodní tvrze se až do 
17. století částečně dochovaly vodní plochy pro rybářské chovy. Časem docházelo k dalším 
prodejům sídla, ale zlomem se stala léta 1588 – 1615, kdy Jan Bedřich z Oppersdorfu se ženou 
Magdalénou z Donína dokončili stavbu zámku. Panství udrželi až do roku 1684, kdy zemský soud 
rozhodl o prodeji značně zadluženého panství. Posléze se desetiletého panování ujali Černínové 
díky hraběnce Anně Kateřině z Martinic, která zakoupila zámek Častolovice pro Tomáše Černína, 
hraběte z Chudenic za 195 000 zlatých. Roku 1694 se stává majitelem nejvyšší purkrabí království 
českého Adolf Vratislav ze Šternberka a pod jeho vládou čekala zámek Častolovice klidná léta. 
Zámek Častolovice se stal sídlem rodu Šternberků na dlouhá léta a došlo během té doby k několika 
přestavbám a úpravám – například vodní nádrž byla umístěna do věže nad vchodem, o jedno patro 
bylo zvýšeno východní křídlo, do mlýna byla zabudována elektrická turbína. Šternberkové museli 
zámek opustit za německé okupace, kdy byla Němci ustanovena nucená správa. Leopold Šternberk 

https://www.zamekcastolovice.info/home/


se s manželkou Cecílií rozenou Reventlow - Criminil a dcerou Dianou odstěhovali na čas do Prahy a 
vrátili se po válce. Bohužel, ne na dlouhou dobu, protože roku 1948 byl zámek Častolovice 
zkonfiskován státem. Rodina musela opět opustit rodinné sídlo a odešla do USA. V roce 1953 se 
přestěhovali na Jamajku. 
Pod správou státu zde byla zřízena internátní škola a muzeum pro veřejnost. Franziska Diana 
Sternbergová Phipps (narozena roku 1936 ve Vídni) se vrátila po roce 1989 do Čech a v restituci jí 
byl zámek Častolovice vrácen. Díky její velké snaze, finanční podpoře a umění v designerství začal 
mít zámek stále lepší podobu a ožíval. V současné době má zámek Častolovice reprezentativní 
vzhled. 
 
Kudy k zámku Častolovice 
Častolovice najdete třicet kilometrů na východ od města Hradec Králové. Dovede vás sem hlavní 
silnice číslo 11, směr Hradec Králové – Ostrava. Rovněž vám tady zastaví autobus na linkách Praha – 
Jeseník, Pardubice – Rychnov nad Kněžnou. Hned u zámku staví i vlaky, ale nejedná se o stanici 
Častolovice, nýbrž o Častolovice – zastávka, na trati Hradec Králové - Častolovice – Rychnov nad 
Kněžnou – Solnice. Do Častolovic se jinak dostanete z Prahy ve směru Hradec Králové a Letohrad. 
Parkování 
Automobily a další dopravní prostředky je možné zaparkovat cca 100m od zámeckého parku. Velké 
parkoviště je hlídané a placené. 
Vstupné 
Dospělí - 115,-Kč, děti, studenti, senioři a ZTP - 75,-Kč, rodinné vstupné - 310,-Kč.  
Minizoo: dospělí 30,-Kč, děti 15,-Kč 
Provozní doba 
Od poloviny dubna do konce září - denně mimo pondělí od 9:00 do 18:00 hod. V 17:00 hod startuje 
poslední prohlídka. Park je celoročně volně přístupný. 
Kontakt 
Tel.: 494 323 646, 732 832 442,  E-mail: Info@zamek-castolovice.cz 
Oficiální webové stránky: www.zamek-castolovice.cz 
 
 
Tipy na výlety v okolí zámku Častolovice 
Zámek Častolovice je skvělým výchozím bodem na jiné zajímavé památky, které naleznete v okruhu 
několika málo kilometrů. Než zcela Častolovice opustíte, můžete tady navštívit kostel sv. Víta. 
Původní stavba byla gotická, ale roku 1356 došlo ke zboření. Stavitel z Hradce Králové František 
Kermer se pustil v letech 1770 – 1775 do výstavby nového kostela v barokním slohu. Uvnitř se 
dochovala krypta se třemi sklepy a hrobkami Půticů a Oppersdorfů. Stačí si zajít na procházku o 
délce něco málo přes jeden kilometr a ocitnete se před nádhernou a hodnotnou stavbou v 
empírovém slohu v Kostelci nad Orlicí. Zámek si nechal si postavit hrabě Josef Kinský v letech 1829 
– 1835 a rod Kinských ho vlastnil až do roku 1945. Okolí zámku je tvořeno anglickým parkem o 
rozloze 42 ha, kde roste spousty vzácných stromů. Po dalším asi kilometru chůze dorazíte v Kostelci 
nad Orlicí ke starému zámku. Původní tvrz vybudovaná někdy před rokem 1620, vyhořela roku 1668 
a byla přestavěna na zámek, ten později znovu vyhořel, ale dočkal se obnovy. Poznávání památek 
můžete absolvovat pěšky i do šest kilometrů vzdálené vsi Vrbice nebo do vesničky Doudleby. Blízko 
Vrbice najdete na kopci Kastel celkem mladou rozhlednu z roku 2006. Dřevěnoocelová stavba o 
výšce 30 m má vyhlídkové plošiny v jedenácti a ve 25,5 m. Pěkná vyhlídka do okolí vás čeká po 
vyšlápnutí 118ti schodů. 
Cyklistická trasa 
Kostelec nad Orlicí – zámek Častolovice – Lično – rozhledna Osičina – zámek Opočno – Trnov – 
Černíkovice – Častolovice – Kostelec nad Orlicí 



Z náměstí v Kostelci nad Orlicí směřujte na hlavní silnici, kde odbočíte vlevo a pošlapete až 
do Častolovic. Po prohlídce zámku a parku odbočte vpravo, směrem na Solnici a po 300 metrech se 
dejte vlevo po cyklotrase číslo 4314 a jeďte až do obce Hřibiny a následně do obcí Ledská a Lično. 
Tady odbočíte vpravo na Voděrady a dál na Přepychy, Vojenice až k odbočce k rozhledně na 
vrchu Osičina. Jakmile si užijete pěkného výhledu, nasednete znovu na kola a vyrazíte na Záhornice. 
V obci Přepychy odbočíte vpravo a budete pokračovat až do Opočna, kde nezapomeňte navštívit 
úchvatný zámek. Poté pojedete na Semechnice, Trnov, Voděrady a Houdkovice, kde se vydáte 
nalevo na Černíkovice. Projedete obcí Byzhradec na Solnici, 900 m za obcí Byzhradec uhnete 
na Černíkovice, pak na Ličko a podél říčky Bělá až dorazíte na křižovatku, kde se dáte vlevo na 
Třebešov. Na příští křižovatce si vyberete směr napravo na Libel a opět vpravo na Častolovice. 
Jakmile sjedete na hlavní silnici, dáte se nalevo a směřujete do Kostelce nad Orlicí. 
Celkem ujedete 52 km na lehké trati pro MTB, silniční a trekingová kola.  

Z podkladů různých internetových stránek zpracoval M. Vořechovský 

 
 

STŘÍPKY Z ODBORŮ 
 

KČT Česká Skalice 
 

Úřední šiml řehtá a řehtá… 
 
Na oblastní konferenci v Holohlavech zazněla zpráva o stavu registrace odborů. Všechny odbory v 
oblasti mají registraci v pořádku až na jednu výjimku a tou je odbor v České Skalici. Po včerejším 
telefonním rozhovoru s ústředím jsem se rozhodl napsat tento článek. Na základě původní 
registrace z 9.11.1993 jsme stále samostatný spolek Klub českých turistů Hrot – Česká Skalice a asi 
ještě dlouho budeme. 
Snažili jsme se tuto situaci změnit a stát se součástí Klubu českých turistů. Na podzim 2015 jsem 
vyplnil všechny předepsané doklady a zaslal je na ústředí. Zpět se mi vrátila registrace odboru z 
13.11. 2015 a Smlouva o součinnosti. Název odboru byl změněn na Klub českých turistů, odbor 
Česká Skalice, ale stále zůstáváme samostatným spolkem s původní platnou registrací. 
Po domluvě s generálním sekretářem p. M. Nováčkem jsme na výroční členské schůzi 16.1.2016 
odhlasovali fůzi s KČT. Opět jsme vyplnili všechny předepsané formuláře s ověřenými podpisy na 
místní matrice a zaslali k vyřízení na ústředí. Jelikož bydlím v pronajatém bytě, bylo nutné napsat 
žádost na základě které nám Rada města schválila sídlo odboru v Městské knihovně. K tomto 
rozhodnutí jsem obdržel doklad, který byl společně s ostatními zaslán na ústředí. 1.11.2017 jsem se 
z mailu JuDr. P. Hrubce dozvěděl, že soud fůzi zamítl a celý kolotoč se musí opakovat znovu. 
Na další výroční členské schůzi 20.1.2018 byl tento problém znovu projednán a bylo odsouhlaseno 
stát se pobočným spolkem KČT. Doklady byly opět odeslány na ústředí. Dodatečně jsem byl 
upozorněn, že soud neuznal doklad o umístění sídla odboru. Na výpisu z jednání rady nebyl ověřený 
podpis místostarosty. Obstaral jsem doklad nový a poslal na ústředí. 
Včera jsem hovořil s pí. Marouškovou, která mi oznámila, že naše registrace byla opět zamítnuta. 
Mailem jsem dostal i rozhodnutí soudu, kterému však jako laik moc nerozumím. Jelikož jsme museli 
změnit složení výboru z důvodu odstoupení bývalé místopředsedkyně čeká nás celý proces nanovo. 
Ověřené osobní údaje, sídlo odboru, prezenční listina a ověřený zápis z výroční členské schůze… 
Nevím, co si o tom mám myslet - asi váš případ dostala k vyřízení nějaká pečlivá a snaživá úřednice, 
zavtipkovala paní Maroušková… Před sebou mám návrh o registraci KČT Hrot ze 7. září 1993. Tři 



jména, adresy, rodná čísla, funkce ve výrobu, podpisy a razítko. Registrace byla vydána 9. listopadu 
1993! My máme za sebou ústředí a registrace je vyřizována prostřednictvím advokátní kanceláře... 
Mám před sebou čtvrtý pokus o získání platného dokumentu, vůbec se mi do toho nechce.  
Zatnu zuby – ale je to naposled … 

                                                                Petr Škrdla, předseda KČT Česká Skalice 

 
 

100. let turistiky v České Skalici 
 

V březnu letošního roku oslavujeme 100. výročí založení Klubu 
československých turistů v České Skalici. K této příležitosti je od začátku 
měsíce v místním regionálním 
informačním centru otevřena 
výstava "100 let organizované 
turistiky v České Skalici". 
Na poměrně malém prostoru 

najdete stručné shrnutí činnosti klubu od založení až do 
dnešních dnů. Turisté si ihned po založení jako hlavní úkol 
činnosti stanovili propagaci Ratibořic a Babiččina údolí 
mezi širokou veřejností. Vyznačili přes 100 kilometrů 
turistických cest a spolupracovali při vydání přehledné 

mapy  kraje B. Němcové a A. Jiráska a vydání průvodce 
župy Náchodské a okolí. Vydali i kolekci pamětních 
pohlednic Ratibořic. Aktivně se podíleli na organizaci 
slavností Boženy Němcové při položení základního kamene 
pomníku v Ratibořicích v roce 1920 a jeho odhalení o dva 
roky později. Zakoupili pozůstalost B. Němcové od její 
dcery Dory a usilovali o založení prvního českého 
literárního muzea, které bylo v České Skalici slavnostně 
otevřeno v roce 1931. Organizovaná turistika nebyla 

přerušena ani po roce 1948, kdy byl Klub československých turistů přičleněn k místní tělovýchovné 
jednotě jako Svaz turistiky ČSTV. Mimo pořádání turistických výletů členové klubu prováděli obnovu 
značených cest a zajišťovali chod turistické noclehárny v místní sokolovně. Osmdesátá léta minulého 
století byla zaměřena na budování turistické základny ve Velké Bukovině. Roku 1991 vzniká Klub 
českých turistů Hrot a téhož roku proběhl i 1. ročník turistického pochodu Barunka. V současné 
době má náš odbor 60 členů a v letošním roce jsme vydali již 27. ročník programu výletů. 

Slavnostní  zahájení  výstavy proběhlo v sobotu 9. března 
od 10 hodin. Už před začátkem se začali scházet první 
hosté a brzy se prostory informačního centra zaplnily. K 
dobré náladě přispělo vystoupení pěveckého souboru 
Pěnice z České Skalice. Zazpívali několik „turistických“ 
písní, jako třeba „Medvědi nevědí“ z pera Ivana Mládka, 
která celý písničkový blok zahájila. Hlavní projev přednesl 
předseda Petr Škrdla. Stručně připoměl historii i 
současnost klubu. Za Město Česká Skalice pozdravil 
všechny přítomné bývalý místostarostra pan Tomáš 

Hubka. Přítomen byl i náš nejstarší člen Josef Havrda, letos v lednu mu bylo již 91 let. V příjemném 
prostředí informačního centra si všichni prohlédli výstavu a rozcházeli se až před polednem. Výstava 
bude pokračovat až do konce měsíce března. Pokud budete mít cestu, určitě se zastavte. 



Ve středu 5.června v Městské knihovně na Husově 
náměstí proběhne povídání Vládi Ježka o stoleté historii 
turistiky v České Skalici doplněné o fotografie a dobové 
dokumenty. Hlavní akcí je již 29.ročník dálkového pochodu 
Barunka, který se koná v sobotu 8. června 2019 a bude 
vyvrcholením oslav. Všichni jste srdečně zváni. 
Na shledanou v České Skalici. 

text a foto Petr Škrdla, předseda KČT Č. Skalice 

 
  
 

 
 

KČT Jičín 

 
Zimní   přechod  Zvičiny 

 
5.1.2019 – 19 km 
Mostek (ž.st.) – Horní Brusnice – Kostelní cesta – Zvičina – sedlo Pod Zvičinou – Perná U Kříže – Bílá 
Třemešná – Pod Pokladem – Pod Dehtovem – Čertovy hrady – Dvůr Králové nad Labem (ž.st.) 
 

O první lednové sobotě – kdy pomístně ještě nedoznělo 
(často až příliš hlučné) vítání nového roku – přijímají 
mnozí turisté pozvání od hořických přátel vystoupat na 
Zvičinu – nejvyšší vrch Zvičinsko-kocléřovského hřbetu, 
jehož vrchol nachází se v nadmořské výšce 671 metrů. 5. 
ledna 2019 se konal Zimní  přejezd  a  přechod  Zvičiny - 
memoriál  P. Holveka, jeho 39. ročník. S manželkou 
Alenou jsme se rozhodli podpořit  akci, na níž je možné 
zvolit si libovolnou trasu. Rozhodli jsme se projít si krajinu 
mezi Mostkem, Zvičinou a Dvorem Králové. V Mostku 

jsme vystoupili kolem deváté hodiny z motorového vozu řady 810 spolu s dalšími účastníky zimního 
přechodu. Zatímco oni spěchali hned do kontrolního místa, s manželkou popátrali jsme nejprve po 
bývalých slatinných lázních, jejichž věhlas se datuje od roku 1837. Pak po červené značce odebrali 
jsme se zasněženými lesními porosty do Horní Brusnice. Odtud stoupali jsme sněhem Kostelní 
cestou, která (odhalena 13.10.2018) spojuje místní kostel sv. Mikuláše s kostelem sv. Jana 
Nepomuckého na Zvičině (vede kolem obnovené kapličky v lese). Ze stop ve sněhu jsme „vyčetli“, 
že před námi šel jen jeden lidský jedinec, ostatní šli po silnici, čímž nevyužili možnost projít si nový 

prvek zdejší 
krajiny a ztišit se 
u jednotlivých 
zastavení. Do 

průchozího 
místa turistické 
akce (jímž je 
tradičně Raisova 
chata na Zvičině) 



jsme došli po šesti kilometrech volným tempem krátce před polednem. Po zaregistrování za 
nevelký peníz každý účastník obdržel pamětní list a poukázku na polévku. K té jsme si přikoupili 
hlavní jídlo a kávu. Po občerstvení následovala zastávka u kostela sv. Jana Nepomuckého, před 
rozloučením se Zvičinou následovaly dlouhé pohledy do okolí. Pro další cestu zvolili jsme značku 

zelenou. Sestup přes sedlo Pod Zvičinou a rozcestí Perná 
U Kříže byl dosti prudký a na uklouzaném podkladu 
vyžadoval velkou trpělivost. V Bílé Třemešné, kde jsme se 
zastavili u kostela sv. Jakuba Staršího a u Husova sboru, se 
sněhová pokrývka nenacházela, prošli jsme obcí 
po suchých chodnících. Zelená značka se však brzy vrátila 
na lesní cesty s vyšší nadmořskou výškou, a tak sněhu 
jsme si užívali dál. Neživá příroda ukázala své 
pozoruhodnosti především v lokalitě Čertovy hrady. 
Začínalo se stmívat, ale to jsme se přiblížili již k cíli 
naplánované cesty. Motorový vůz řady 810 nás v 17:16 

odvezl ze  železniční stanice Dvůr Králové nad Labem. 
Poděkování patří hořickým pořadatelům za uspořádání tradiční lednové akce. 

text Jan Vaníček, foto Alena Vaníčková Jičín 

 

 

 
KČT Nová Paka 

 
Výstava ke 100. výročí  KČT v Nové Pace 

 
V Městském muzeu v Nové Pace byla v pátek 11. ledna 
2019 zahájena slavnostní vernisáží výstava, která je 
pořádána ke 100. výročí založení KČT v Nové Pace 
21.3.1919. Úvodním slovem zahájila tuto slavnost 
ředitelka Muzea 
paní Iveta 
Mečířová, poté 
promluvil o 

začátcích 
novopacké 

turistiky a o 
Okrašlovacím 

spolku RNDr. 
Jaroslav Bareš, k 
současné turistice se vyjádřil předseda našeho odboru 
Josef Tauchman, který pohovořil o momentální pěší a 
lyžařské turistice. Náš klub má 63 členů a každý se svým 
vlastním přístupem zapojuje do turistické činnosti. Po 
tomto slavnostním aktu si každý účastník mohl 
prohlédnout vystavené exponáty o historii novopacké 
turistiky. Bylo se na co dívat, byla zde nádherná uvolněná 



atmosféra, kterou umocnila svým hudebním country projevem skupina Náhoda. Každý zúčastněný 
obdržel Pamětní list k tomuto výročí hezky graficky zpracovaný. Byl to hezký a důstojný podvečer. 
Výstava byla ukončena v neděli 27. ledna 2019  

text a foto za KČT Nová Paka kronikář Václav Kulhánek. 

 

 
 

KČT Trutnov 
 

Hledání Stromoucha - 19.ročník 
 
Je 2.března, jaro už 
klepe na dveře, ale 
zima na ně dala 
pevnou závoru a 
nechce se vzdát své 

vlády. V kalendáři turistických akcí jsem si našel tento 
pochod, a protože jsem na něj slyšel jen samou chválu, je 
rozhodnuto. Brzo ráno nastupuji do vlaku s přestupem v 
Pardubicích, ale můj cíl je malebné město Ústí nad Orlicí. 
Vystupuji na zdejším nádraží, které se může pochlubit 

historicky cenou budovou z roku 1874, letmo se 
pozdravím s kolegy turisty z naší oblasti a stoupám přes 
Mírové náměstí kolem Městského muzea k restauraci 
Chaplin, místu startu. Vybírám si 15ti kilometrovou trasu a 
dostávám pořadové číslo 119, jak symbolické při 
19.ročníku. 
Tak tedy vyrážím, po Žluté TZ, nejdříve po silnici, pote po 
cyklostezce vstupuji do Přírodního parku Orlice. Po mé 
levé straně teče Tichá Orlice, která mně neopustí skoro po 
celou trasu... Abych nezapomněl, opustil jsem žlutou a 
přešel na modrou TZ, procházím obcí Černovír, první 

zmínka je už z r. 1304, kdy dostala své jméno 
podle potoka, kde se tvořily víry. Opouštím vesnici 
a vstupuji do lesa, kde po cestě pokryté ledem 
vystoupám z 331 m.n.m. až na 456 m.n.m. u 
rozcestníku Nad vyhořelým srubem, ten tu již 
není, ale stojí tu stan u kterého jsou tři trempové, 
kteří se zahřívají teplým čajem. Zbývá zhruba půl 
kilometru ke kontrole u zříceniny hradu Lanšperk. 
Razítko získá však jen ten, kdo vyhledá 
Stromoucha. Podařilo se. Jdu se ještě podívat na 
hrad, dám si jednoho vychlazeného Krakonoše a 
klobásku a je na čase se vydat k cíli pro diplom. 
Dnešní výlet se vydařil, mám v nohách i s cestou na nádraží zhruba 18 kilometrů a dobrý pocit z 
krásně zakončeného dne... 

sepsal a nafotil Míla Vlk 



Jarní výlet za bledulemi 
 

Když jsem přicházel na autobusové nádraží v Trutnově,  tak jsem byl plný rozpaků, ale i očekávání 
kolik dnes vyrazí turistů na výlet pod mým vedením... 
A byl jsem opravdu překvapen. Počet výletníků se stále zvětšoval, až se ustálil na počtu 20. Při 
nastupování do autobusu , řidiči hlásíme cílovou stanici Rudník, Javorník - penzion Zoja. Je 
překvapen, co lidí bude na této malé zastávce vystupovat. Často se to prý nestává, a tak když máme 
vystupovat, zastaví, ohlédne se do vozu a ohlásí název stanice, na oplátku za jeho ochotu mu 

popřejeme hezký den. 
Tak jsme na místě, všem přítomným popíšu cíl 
dnešního výletu a můžeme vyrazit... Jdeme jarní 
přírodou a už po pár metrech míjíme trsy bledulí, jsou 
všude kolem cesty a už přicházíme do osady Javorník, 
kde kolem Javornického potoka začíná to pravé 
království bledulí... 
A co říci na závěr? Podle ohlasů, se dnešní výlet líbil, a 
já už teď mohu slíbit, že i příště bude zajímavý, 
půjdeme pochod kolem Rohoznice a Miletína... 

sepsal a nafotil Míla Vlk 

 
 

 
 
 



POZVÁNKY NA AKCE 

 
 
 

 
 

KČT Úpice a oblastní výbor KČT KHK za podpory města Úpice 
Vás zve na 17. ročník 

zahájení turistické sezony v Jestřebích horách a v Královéhradecké oblasti KČT. 
 

BÍLÁ  U  BÍLÉHO 
                                           SOBOTA                                        KOLU 

 
V sobotu 20. dubna 2019 ve 12hod na Panské cestě pod Žaltmanem u Bílého kolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                               Bílá u Bílého 2017 



 
Spolek KČT Náchod 

 
Vás zve v sobotu dne 20. dubna 2019 na výlet 

 
Po stopách historie Nového Města nad Metují 

 
Trasa cca 7 km + 1 - 2 hodiny Městské muzeum 

 
Odjezd z Náchoda autobusem v 8.15 hod. 

do Nového Města n.M. / Rychta 
 

Rychta Nové Město – Klosova vyhlídka – Staré koupaliště - Husova lípa – Hradiště – Pavlátova louka 
– Lázně na Rezku – Barthelmusova  vila – Hrad Výrov a Juránkova vyhlídka - kaplička – Mlýn – 
Náměstí (Muzeum N.M., infocentrum, kašna, sklep, terasa, zámek).  
 
Pro ty, kteří budou mít zájem o návštěvu muzea s výkladem k historii hodinářské výroby v Novém 
Městě nad Metují je zajištěno na závěr výletu v expozici Hodinářské výroby (sbírka ing.Libora 
Hovorky) zodpovězení dotazů k vývoji, principu chodu, i způsobu výroby hodinových strojů a 
bývalým pracovníkem firmy Elton. 
(vstupné do muzea 15 Kč důchodci, 35 Kč ostatní). 
 
Vedoucí: Karel Grulich   tel: 721 566 280      
email: grulichkarel@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          ilustrační foto 



 
 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
odbor: Česká Skalice 

Vás zve na třídenní výlet: 
 
 

 

20. – 22. září 2019 

1. den: Odjezd vlakem žst. Valtice - město přes Pardubice a Břeclav. Ubytování.  
Trasa 10km: Prohlídka města, náměstí, zámek, zámecký park, jeskyně Peklo, kolonáda Na Reistně, 
Chrastiny 292mnm), procházka po Rakouské hranici, muzeum Železné opony, Valtické podzemí. 
Večer posezení u vína  
Ubytování je zajištěno v internátu Střední vinařské školy Valtice. Cena za ubytování je 350,- Kč za 
noc.  
 
2. den: - trasa 12km: Rendes – Vous (Dianin chrám, Sv. Hubert – kaple, Chrám Tří grácií, statek 
Nový dvůr, Lednické rybníky, Lednice náměstí.  
5km okruh: zámek, zámecký skleník, zámecký park, minaret, návrat do Valtic autobusem. Možno 
upravit a zkrátit ráno použitím autobusu z Valtic do Lednice. Večer opět posezení u vína.  
 
3. den: - trasa cca 10km: Vlakem do žst. Boří les – Poštorná. Zámeček Pohansko, muzeum lehkého 
opevnění, Staroslovanské hradiště Pohansko, část NS Pohansko, Břeclav nádraží. Muzeum cyklistiky 
před nádražím.  
Nebo: vlakem do Břeclavi, prohlídka města.  
Odjezd vlakem ve 13:07 hodin, návrat do České Skalice v 16:30 hodin.  
 
Závazné přihlášky přijímá do 15. dubna 2019 vedoucí výletu P. Škrdla.  
 
Kontakt: mobil: 604 162 988, e-mail: petrskrdla@atlas.cz 
Zálohu na ubytování 700,- Kč je třeba uhradit nejdéle do 31. května 2019.  
Kdo nebude mít do tohoto termínu zaplaceno, dále s ním nepočítám.  
 
Více informací o naší činnosti najdete na stránkách: www.c-skalice.webnode.cz  
Partnerem našich akcí a výletů je Město Česká Skalice. 
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TURISTICKÉ AKCE V KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTI KČT 

OD 1.4. DO 30.6.2019 
(výběr z centrální databáze KČT) 

 
 

 
datum název                                                                              místo konání  
6. 4. 2019 Okolo pevnosti Dobrošov (28. ročník) Náchod 
  okr: Náchod  
6. 4. 2019 Rohoznický darmošlap (11. ročník) Rohoznice 
  okr: Jičín  
13. 4. 2019 Jarní 30 (41. ročník) Bohuslavice nad Úpou 
  okr: Trutnov  
13. 4. 2019 Jarní provětrání (34. ročník) Žacléř 
  okr: Trutnov  
20. 4. 2019 Bílá u Bílého - Zahájení turistické sezony  Jestřebí hory 
 v Jestřebích horách (17. ročník)  okr: Trutnov 
26. 4. 2019 Putování za čarodějnicí (20. ročník) Nové Město n/Met. 
  okr: Náchod  
7. 4. 2019 Žižkův štít + Vystup na vrchol "Zvičina" (671 m)  Hořice 
 (47. ročník) okr: Jičín  
27. 4. 2019 Pochod Okolo Jaroměře (41. ročník) Jaroměř 
  okr: Náchod  



1. 5. 2019 Turistické setkání 2019 – Smiřice (20. ročník) Smiřice 
  okr: Hradec Králové  
4. 5. 2019 Šmajd Novoměstskem (20. ročník) Nové Město n/Met. 
  okr: Náchod  
4. 5. 2019 TP Cestami Cyrila Boudy (48. ročník) Nová Paka 
  okr: Jičín  
8. 5. 2019 Květnový pochod (42. ročník) Pecka 
  okr: Jičín  
8. 5. 2019 Poříčské toulky (15. ročník) Velké Poříčí 
  okr: Náchod  
11. 5. 2019 Putování okolím Chlumce nad Cidlinou (17. ročník) Chlumec nad Cidlinou 
  okr: Hradec Králové  
11. 5. 2019 Turistický pochod Po stopách rytíře Zbyhoně (24. ročník) Úhlejov 
  okr: Jičín  
18. 5. 2019 Krajem Eduarda Štorcha (44. ročník) Ostroměř 
  okr: Jičín  
18. 5. 2019 Mezinárodní Polický vandr (44. ročník) Police n/Met. 
  okr: Náchod  
18. 5. 2019 Pochod Karla Klíče (44. ročník) Hostinné 
  okr: Trutnov  
25. 5. 2019 Pohádkový šmajd se Stopou (23. ročník) Nové Město n/Met. 
  okr: Náchod  
25. 5. 2019 Borovská padesátka Kladským pomezím + Pohádkový les Borová 
 (50. ročník) okr: Náchod 
25. 5. 2019 Za trutnovským drakem (37. ročník) Trutnov 
  okr: Trutnov  
1. 6. 2019 Krvavej Čepelka – Krajem bratří Čapků (45. ročník) Malé Svatoňovice 
  okr: Trutnov  
8. 6. 2019 DP Barunka (29. ročník) Česká Skalice 
  okr: Náchod  
8. 6. 2019 Po stopách loupežníka Lotranda (24. ročník) Jestřebí hory 
  okr: Trutnov  

 
 

Po stopách loupežníka Lotranda 2018 
 
 



 
 
14. 6. 2019  Krakonošova stovka (53. ročník)  Vrchlabí 
15. 6. 2019  okr: Trutnov   
15. 6. 2019 Putování Broumovskem (25. ročník) Broumov 
  okr: Náchod  
22. 6. 2019 Po stopách bojů z války roku 1866 (44. ročník) Starkoč 
  okr: Náchod  
29. 6. 2019 Výstup Lánovských na Sněžku (15. ročník) Lánov 
  okr: Trutnov  
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PŘISPĚJTE I VY SVÝM ČLÁNKEM O AKCI, NEBO TYPEM NA VÝLET! 
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