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ÚVODNÍK
V letošním prvním čísle zpravodaje se dovolím dotknout tématu, které stále častěji čeří
klubové vody a bude nás provázet rokem 2020 mnohem intenzivněji než v letech minulých.
Turistické chaty v majetku Ústředí KČT, odborů, či ve spoluvlastnictví více osob jsou
dlouhodobě předmětem často vypjatých debat o tom, zda povětšinou prodělečné chaty
prodat nebo je naopak držet dále v majetku KČT. Kloním se ke klubovým patriotům a snaze
chaty v majetku KČT udržet, byť je tato snaha častokrát spojována s velmi těžkými
podmínkami k udržení jejich provozu a přijatelného stavebně – technického stavu.
Je dobré vrátit se v tomto případě o cca 90 let zpět. Tehdy chaty naši předci stavěli.
Připomeňme si, že vznikaly v hůře dostupných místech, kam lidská noha vstupovala po
nově vznikajících turistických trasách ve větším počtu převážně jen za dobrého počasí. V
případě špatného měl mít „poutník“ možnost nalézt v opuštěné krajině střechu nad hlavou
a nezbytné občerstvení. Už dopředu se počítalo s tím, že udržet je trvale při životě bude
znamenat získat nemalou finanční a materiální podporu z veřejných zdrojů nebo sbírek,
obdobně, jak se nakonec dostavěla Jiráskova chata na Dobrošově v roce 1923.
A právě u ní a Turistické chaty v Prachovských skalách (vlastník KČT) se nyní potýkáme
s otázkou, kde získáme finanční prostředky na nezbytné rozsáhlejší stavební úpravy.
(Peníze z nájemného stačí jen na drobné stavební práce a běžnou údržbu.)
Jiráskovu chatu výrazně poškodily mrazy ve 2.polovině března 2018. Popraskalo vodovodní
potrubí, rozvody tepla, voda zaplavila část budovy a zmrzla. Po odkrytí dřevěných
obvodových stěn se ukázalo, že isolace ze skelné vaty použitá při rekonstrukci chaty na
přelomu století, místy chybí úplně a místy z ní zbyly malé chuchvalce neforemné hmoty. A
poslední velký problém - dešťová voda při silnějších srážkách a větru zatéká přes netěsnící
okna do restaurace, klubovny a zeleného salonku. Udržet chatu v provozu znamená
provést stavební úpravy v celé budově a přitom v 1. a 2. nadzemním podlaží po rozebrání
a umístění nových isolací stěn pokojů vytvořit podmínky k nabídce respektující současné
požadavky lidí na ubytování v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích s příslušným
sociálním zařízením přímo na pokoji.
U vstupu do Prachovských skal byla vystavěna lesní restaurace již v roce 1886. V letech
1921-1922 byla místo ní vystavěna nová roubená chata KČT. Objekt a jeho okolí potřebují
rekonstrukci z mnoha hledisek, byť současní chataři se velmi činí a je to na provozu vidět.
Místo trpí nedostatkem vody, což chceme posílit vybudováním záchytné nádrže a rozvodů
na dešťovou vodu. Některé pokoje jsou mnoholůžkové, ale hlavně nejsou vůbec zateplené.
Objekt je částečně napadený dřevomorkou a střecha také není z ideálních materiálů.
Celkovou výměnu potřebuje kotelna a rozvody topení, částečně je třeba rekonstruovat
elektroinstalaci a sociální zařízení Opravit se musí část přístupových a obslužných cest a
potřebná je rovněž rekonstrukce hospodářské budovy na cyklocentrum s bezbariérovým a
hospodářským zázemím, které by sloužilo i zamýšlenému malému tábořišti na pozemcích
KČT pro putující turisty, cyklisty a horolezce. Chata byla otevřena vždy jen v hlavní letní

sezóně, částečně na jaře a na podzim, a to chceme do budoucna změnit, vždyť Prachovské
skály jsou nádherné i v zimě!
Není v silách KČT všechny nezbytné stavební práce zafinancovat z vlastních prostředků.
(Např. na JCH je rozpočet cca 12 mil. Kč. Ty, které náchodský klub pro chatu našetřil
v uplynulých 7 letech budou stačit jen na prvořadou opravu střechy spočívající ve výměně
šindelové krytiny za 1 500 000 Kč.)
Milí turisté, dovolujeme si Vás požádat o finanční podporu a věříme, že tak jako v minulém
století vynášeli naši předci na Dobrošov třeba i jen jednotlivé cihly, aby mohla být turistická
chata postavena, nezůstaneme pozadu a obě chaty se nám společným úsilím podaří udržet
v provozuschopném stavu i dalším generacím.
Děkujeme Vám všem, kteří nám k úspěšnému provedení záměrů pomůžete jakoukoliv
finanční částkou. Přispět můžete na transparentní účty č. 285648352/0300 (Jiráskova
chata) a č. 115-9884740207/0100 (Turistická chata).
Jaroslav Rohulán KČT Náchod

Ilustrační foto KČT Náchod

ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ

Nouzový stav a mimořádné opatření

S ohledem na vládou vyhlášený nouzový stav Vedení KČT všem pořadatelům jednoznačně
doporučuje do odvolání zastavit pořádání všech turistických akcí Klubu českých turistů pro
členy KČT i pro veřejnost, a to bez ohledu na předpokládaný počet účastníků.
Mgr. Vratislav Chvátal v. r., předseda KČT
přebráno z www stránek KČT

ZPRÁVY Z KRAJE
Výběr z jednání výboru oblasti KČT Královéhradeckého kraje
konaného dne 5.2.2020 v Hradci Králové.
Členské příspěvky od r. 2021
Na základě připomínek z oblastí a na jednání ÚV získala nejvíce hlasů dvoustupňová
varianta výše členských příspěvků.
Základní členství a TOP členství.
Základní – junior, senior, ZdP 120,- Kč
TOP čl. - 1300,- Kč
Dospělý
200,- Kč
1500.- Kč
Rodinná známka
400,- Kč
1700,- Kč
TOM
30,- Kč
1300,- Kč
Bonusy v základním členství jako ve variantě 1. základního a rozšířeného členství.
Výlet pro seniory - Tolštejnské panství
Oblastní akce pro seniory v termínu 18.6.2020. Přihlášky jsou přijímané pouze na
předepsaném tiskopise do 31.3.2020. Později přihlášení budou zařazeni pouze v případě
neobsazenosti autobusu. Na akci budou objednané 4 autobusy. Na odhlášení nebude brán
zřetel a v případě neúčasti si musí každý zajistit náhradníka. Finanční poplatek nebude
vracen.
Žádáme o soudnost přihlášených a jejich fyzických možností se akce zúčastnit.
Návrhy na vyznamenání
Výbor oblasti projednal zaslané návrhy na vyznamenání těchto členů:

Miloslav Šváb – odbor Smiřice – III. stupeň
Jiří Hynek – odbor Rybná n/Zd. – III. stupeň
Václav Salaba – odbor Ostroměř – Čestné uznání oblasti
Antonín Hoza – navržena medaile ke 130 letům
založení KČT
Čížkovy kameny a devastace okolí
Ve výboru oblasti byl opět řešen bod devastace
okolí Čížkových kamenů, který bude též řešen na
oblastní konferenci. Nelíbí se nám chování
cyklotrialistů k přírodě a plnění dohody
neodpovídá jednání. Naše organizace se
zúčastnila akce na obnovu lesů a v tomto místě
dochází k jeho devastaci. V řešení tohoto
problému je naše organizace malým pánem.
Sbírka pro chaty
Výbor oblasti projednal vyhlášené sbírky pro
chaty:
Jiráskovu chatu na Dobrošově a chatu Prachov a
na příštím zasedání se rozhodne o výši částky.
redakčně upraveno
Ilustrační foto

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NAŠEHO KRAJE
Region Žacléřsko
Je to kraj obklopený na východě a západě
horami, na jihu otevřený do českého
vnitrozemí a na severu do sousedního Polska.
Kraj, kterým v minulosti putovali obchodníci
a táhli vojáci. Místo, kde se těžilo černé uhlí
a kde byla před II. světovou válkou budována
pevnostní linie na obranu Československa. Kraj
rozmanitých přírodních krás a skvostných
výhledů. V nadmořské výšce 604 m leží pod
Žacléřským hřbetem městečko Žacléř,
východní brána Krkonoš. Nad městem stál již ve středověku hrad, později zámek, který
střežil obchodní stezku. Pod ním se rozvíjelo městečko, jehož historické jádro zůstalo

zachováno a roku 2003 bylo prohlášeno za památkovou zónu. Město Žacléř leží pod
Žacléřským hřbetem v nadmořské výšce 600 m a je nazýváno východní branou Krkonoš.
První písemná zmínka o hradu Žacléř, který střežil obchodní stezku vedoucí z českého
vnitrozemí do Dolního Slezka a dal základ novému sídlu, pochází z r. 1334. Osada
vybudovaná pod hradem se nazývala „Bornfloss“ – na pramenech. Po husitských nájezdech
však zanikla. Nové sídlo mělo již statut městečka a je poprvé připomínáno písemně r. 1553
jménem Bernstadt. Městský znak s medvědem může mít souvislost s tímto pojmenováním.
Strategická poloha panského sídla i městečka pomáhala rozvoji zemědělství, řemesel
i průmyslu. Již v 16. století se vyráběl v Prkenném Dole papír, následovala výroba skla
v Bobru a v 19. století se rozeběhla v Žacléři přádelna a výroba porcelánu. Žacléř se stal
známým především dolováním černého uhlí, jehož nález se datuje od r. 1570. Hornické
symboly, mlátek a želízko, také najdete na městském znaku.
Obyvatelé městečka i celého kraje velmi trpěli za třicetileté války a později v 18. století za
slezských válek. V r. 1628 opouští exulant J. A. Komenský v Černé Vodě u Žacléře svou vlast.
V polovině 19. století se stalo městečko sídlem soudního a berního úřadu a užívá již
výhradně názvu Schatzlar – Žacléř.
Zmíněný rozvoj průmyslu byl podnětem k urbanizaci města. Vedle původní dřevěné
zástavby typickými podsíňovými domy se ke konci 19. století a na začátku 20. století staví
měšťanské domy, nová škola a na začátku 20. století bydlení pro horníky „Červená a Bílá
kolonie“. V historickém jádru se staví moderní nemocnice a v letech 1912-1914 místo staré
radnice budova okresního soudu.
V letech 1935–1938 se buduje v lokalitě Stachelberg rozsáhlé podzemní vojenské
opevnění. Dnes slouží jako muzeum. V r. 1945 bylo ze Žacléře odsunuto do Německa
mnoho německých rodin. Některé okolní obce zcela zanikly nebo byly později přidruženy
k městu Žacléř jako osady.
V rámci rozvoje hornictví se v 50. letech 20. století staví hornické učiliště a dvě velká sídliště
pro horníky - Na Pilíři a sídliště Boženy Němcové.
Po r. 1989 ukončila výrobu přádelna Texlen a dolování Důl Jan Šverma Žacléř. Žacléř a celý
region Žacléřsko se orientuje na turistický ruch. Vznikají zde nové penziony, modernizují se
sportovní areály, na nových kurtech se hraje volejbal, plážový volejbal a tenis. Vyznačené
cyklotrasy navazují na hranicích na polské cyklostezky. Vedle sjezdového areálu Arrakis
v Prkenném Dole vyrůstá celoroční sportovní areál Bret. V zimě najedete nad městem na
upravenou běžeckou Krkonošskou magistrálu.
V r.1999 bylo na Rýchorském náměstí otevřeno návštěvníkům regionální muzeum –
Městské muzeum Žacléř. V r. 2003 bylo historické jádro města prohlášeno za památkovou
zónu. Dominantou náměstí je Mariánský sloup od sochaře Jiřího Františka Pacáka z roku
1725. Dnešní Žacléř je turistické podhorské městečko, které se stále rozvíjí a je v každé
roční době připraveno uvítat své návštěvníky.
Zajímavosti ve městě
Městské muzeum Žacléř. Ve čtyřech stálých expozicích se seznámíte s bohatou historií
regionu, jeho významnými osobnostmi, těžbou černého uhlí, které zde má více než
400letou historii, a životem zdejších obyvatel, jejichž osudy poznamenala 2. světová válka.

Hornický skanzen v areálu dolu Jan Šverma je
poslední dochovanou památkou na hlubinné
uhelné hornictví ve východních Čechách, které
je písemně dokumentováno již od 16. století.
Komplexy budov těžních souborů jam Jan
a Julie jsou prohlášeny kulturními památkami
ČR.
Ve
strojovnách
těžních
strojů
a v šachetních budovách je vytvořena
expozice, ke které patří i možnost prohlídky
časti jámy Julie, větracího kanálu a zařízení
ventilátorovny, dále i vyhlídky na panorama Krkonoš a Královeckého Špičáku z těžní věže
jámy Jan. Prohlídky jsou každý den v 9, 11 a 13 hodin, v pracovních dnech i v 15 hodin a
provádějí se pro minimálně 4 zájemce. Informace najdete na tel. +420 499 409 102, +420
724 633 283 a na www.hornickyskanzenzacler.cz.
Výlety na okolní zajímavá místa
Naučná trasa J. A. Komenského - Žacléřská naučná trasa vás provede historií města a jeho
osad. Na Růžovém paloučku v Černé Vodě si pak osobu J. A. Komenského více
připomenete. Trasa měří 16 km. V jejím průběhu navštívíte místa jako je: Rýchorské
náměstí, kostel Nejsvětější Trojice, nemocnici, městský hřbitov, zámek Žacléř, Rýchory,
osadu Vernířovice, Prkenný Důl – kapli sv. Anny, urnový háj, žacléřskou porcelánku,
základní školu J. A. Komenského, bývalou přádelnu, Jiří kopec, osadu Bobr, osadu Černá
Voda a výše zmiňovaný Růžový palouček. Mapa s vyznačenou trasou je k dispozici zdarma
v IC Žacléř.
Dělostřelecká tvrz Stachelberg - Nad Prkenným Dolem na vrchu Stachelberg se nachází
největší dělostřelecká tvrz v České republice a jedna z největších v Evropě. Je součástí
československého pohraničního opevnění, budovaného před druhou světovou válkou,
které bylo propojeno rozsáhlým podzemním systémem. V mohutném bunkru je
vybudována historická expozice s bohatou fotografickou a výkresovou dokumentací.
Nechybějí modely pevnostních objektů
a ukázky výzbroje. Z expozice návštěvník
sestoupí po dvoustech schodech do dříve
nepřístupného podzemí, které tvoří labyrint
rozestavěných chodeb a sálů.
Rozhledna Eliška Vzhledem navozuje
představu typické vojenské pozorovatelny.
Nachází se v nadmořské výšce 632 m
uprostřed
areálu
dělostřelecké
tvrze
Stachelberg. Její výška dosahuje 24,5 m. Za
dobrého počasí se nabízejí výhledy na Libavské
sedlo - mohutnou zemskou bránu spojující
Slezsko s českým vnitrozemím, Vraní, Jestřebí a Orlické hory a krkonošské podhůří. Je
přístupná zdarma vždy od 1. dubna do 30. listopadu. Další informace dostanete na tel.:
+420 773 330 378, +420 731 629 531, nebo na www.stachelberg.cz

Královecký Špičák ve Vraních horách nabízí
krásný pohled na Krkonoše. V jarních
a podzimních měsících je možné pozorovat
západy, kdy se slunce schovává přímo za
vrchol Sněžky. Pod Špičákem se nachází malá,
ale malebná vesnička Vrchová, kterou
opatruje Panna Marie Pomocná, jíž je zde
zasvěcena kaplička. Při putování po Žacléřsku
se nám na mnoha místech naskytnou pohledy
na dominantní pohoří Vraní hory, které svou
podobou zdáli připomíná letící vránu s rozpřaženými křídly. Vraní hory stojí neprávem spíše
stranou zájmu turistů. Kdo hledá poklidné místo okořeněné výhledem z vrcholu Špičáku do
daleké krajiny, je na správné cestě. Výhled z vrcholu skýtá pohledy na Bernartice a Žacléř i
na krkonošské hřebeny s Černou horou, Rýchorami i Sněžkou. Díky příznivým stoupajícím
proudům vyhledávají tento vrchol paraglidisté z Čech i Polska. Znatelné zjizvení na jednom
z „křídel" Vraních hor představuje porfyrový lom, přes který vede jedna z cest k vrcholu.
Kamenné bloky jsou působivé zejména při podzimních západech slunce, když se do stěn
opírají sluneční paprsky a hýří ohňovými barvami. Vystoupat na vrchol Špičáku do 880 m
lze po modré turistické nebo zelené cyklistické stezce.
Prkenný důl je osada kterou protéká Sněžný potok, který v minulosti poháněl
dřevozpracující pily, několik mlýnů a sloužil také papírně. Dnes je tato oblast využívaná
především milovníky sjezdového lyžování, kteří mají k dispozici dva lyžařské areály
Arrakis, www.skizacler.com a Bret www.bretcz.cz, které disponují širokou nabídkou
služeb, včetně restaurace, lyžařské školy a půjčovny vybavení. Nejen v létě je příjemná
procházka až k rybníku v Prkenném dole. K dispozici pro návštěvníky je pramička, 2 lanové
houpačky, bosá stezka, ohniště se zásobou dřeva a venkovní stůl - ideální místo pro rodinný
piknik. Pro odvážné samozřejmě i to koupání...
Rýchory patří k přírodnímu bohatství kraje. Na náhorní
rovině ve výšce 1000m n. m. se rozkládá tajuplný Dvorský
les, který nadchne oko každého fotografa a tvoří ji
bukový prales. Díky nadmořské výšce nedorůstá porost
do běžných tvarů, ale tvoří zkroucené, nízké formy,
probouzející fantazii. Nejpůsobivější je za mlhavého
počasí a za podzimních dní. Na loukách uvidíte množství
vzácných druhů květin. Pohledy na Sněžku - nejvyšší horu
Česka, Vraní hory či sousední Polsko Vás dozajista
uchvátí. V zimním období vede od žacléřského zámku
upravená běžecká stopa, začátek Krkonošské magistrály,
která pokračuje až do Harrachova. Oblíbenými
zastávkami jsou bouda Ozón, Hubertus a Rýchorská
bouda. Na rozcestí Kutná nedaleko Rýchorské boudy
odbočíme na červenou Cestu bratří Čapků, která směřuje
až k pevnosti Stachelberg, cestou lze spatřit betonové řopíky, budované v letech 19361938. Neméně působivou je i enkláva Sněžných domků, z níž se nabízejí poutavé výhledy

do údolí za hranice s Polskem. Dříve zde ve
třech domech žili a hospodařili lidé, do
dnešních dní zůstaly pouze 2 chalupy. Pramení
tu Sněžný potok, který se zurčením pospíchá
do Prkenného Dolu a je zdrojem pitné vody
pro Žacléř. Název Sněžné domky pochází z
německého Weiselt a má svůj původ v silné
pokrývce sněhu, která v těchto místech
zůstává ležet nejdéle v regionu.
K procházce můžete použít trasu: Žacléř –
Rýchory Kutná 6 km – rozcestí Kutná – Pod Dvorským lesem – Sněžné domky 3,5 km –
Žacléř, celkem 15,5 km.
S použitím různých internetových stránek připravil M.Vořechovský

STŘÍPKY Z ODBORŮ
KČT Hradec Králové
Sváteční pochod
28. prosinec – den, kdy mnoho lidí odpočívá v teple u vánočního stromku nebo se již
připravuje na Silvestra. To ovšem neplatilo pro 18 turistů z hradeckého odboru, kteří se
vydali pod vedením Stáni Lukáškové na zajímavou trasu.
Přes Pardubice a Přelouč nás vlak dopravil do Heřmanova Městce. U barokní kaple sv. Jiří,
která byla postavena na místě bývalého popraviště po moru v r. 1680, jsme se od naší
cvičitelky dozvěděli, co nás čeká. Po červené jsme se vydali do Raškovic, kde je vyznačena
Naučná stezka Raškovické lomy. V historii se zde těžil kámen. Raškovické lomy byly od 15.
stol. známé výrobou nejlepších mlýnských kamenů v Čechách. Ze zdejšího kamene se
vyráběly i patníky označující silnice. V Raškovicích jsme zašli k rozhledně Barborce, bohužel
zamčené. Je kovová z r. 2013, nahradila původní dřevěnou z r. 2004. V její blízkosti jsme si
prohlédli velké vzorky pískovce a slepence a
naučnou tabuli s informacemi o kamenech
Železných hor. Na všechny zde dohlíží socha
sv. Barbory, patronky horníků i kameníků.
Dnes jsou lomy zatopené, ale mají svůj název.
My jsme navštívili přírodní památku, lom
Bezednou jámu.
Z Raškovic jsme se vydali do Svojšic. Cestou
jsme měli po levé straně výhled na ves Stojice
a hřeben Železných hor. Podle plánu akce

jsme věděli, že ve Svojšicích navštívíme zříceninu tvrze, ale tak rozsáhlou a zachovalou jsme
nečekali. Tato gotická věžová tvrz byla postavena r. 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic. Ve
věži je dochovaný průhled do přízemí i prvního patra včetně klenby. Před tvrzí nás přivítala
v životní velikosti socha Julie Havlíčkové, manželky K. H. Borovského, která se narodila r.
1826 ve Svojšicích jako Julie Sýkorová. Prošli jsme obcí a konečně jsme tady! U slavného
přírodního amfiteátru, kam každoročně mířily kroky až 12 tisíc milovníků folkové, trampské
a country hudby na festival Svojšický slunovrat v červnu nebo Svojšický letorost v září. Po
několika desetiletích byl Slunovrat přenesen do Pardubic a v r. 2006 skončil úplně.
Jdeme dál. Cestou do Choltic nás v poli zaujal
kamenný sloup, postavený na paměť moru v r.
1713. Po několika kilometrech nás už vítá další
památka, zámek v Cholticích. Původně
renesanční stavba ze 16. stol. byla po sto
letech přestavěna do barokní podoby.
Expozice vlastivědného muzea, kaple sv.
Romedia i pohádkový okruh Svět vodníků a
loutek černého divadla byly samozřejmě
zavřené, zato vytopená Zámecká restaurace
nás pohostila. Potom už se nám vesele šlapalo k Veselí u Přelouče. Odtud nás vlak odvezl
domů.
Na nádraží v HK jsme Stáně Lukáškové poděkovali za přípravu a vedení tohoto velmi
zajímavého výletu. Velké díky si zaslouží za přípravu a vedení 16 výletů v r. 2019.
Text a foto Libuše Švecová

KČT Česká Skalice
Zimní vycházka do Nového Města nad Metují
Letos jsme opět po roční přestávce
vyrazili 8.února na zimní vycházku. Už
od rána nás vítalo sluníčko a nádherné
počasí, takže slůvko „zimní“ bylo spíše
relativní. Cestou do Nového Města nad
Metují jsme měli ve Václavicích
poměrně dost času na další vlak a tak
jsme se vydali na krátkou procházku ke
kostelíku Na Dobeníně a k pomníku z
války 1866. Potěšilo nás, že orlice, která
byla ozdobou pomníku a před
nedávnou dobou ji aktivní sběrači kovů
„odevzdali“ do sběru je již zpět na svém
místě. Po příjezdu na novoměstské

nádraží nás překvapilo množství
účastníků, kteří s námi chtěli na výlet
vyrazit. Celkem jsme napočítali 39 lidí a
vedoucí výletu zjistil, že plánky trasy,
které má připravené prostě nestačí.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Ta
první zamířila přes Krčín a my jsme
vyrazili po plánované trase výletu a
cestou jsme posbírali skupinku, která
dorazila z Jaroměře přímo autobusem.
Kolem kina a známé pivnice Na Rychtě
jsme se dostali k sokolovně a tady se
napojili na trasu novoměstského
okruhu. Odtud je to jen kousek na Klosovu vyhlídku. Díky počasí byl rozhled nádherný. Dál
jsme pokračovali kolem ZŠ Komenského do údolí Metuje. Trochu jsme odbočili a kolem skal
lezecké oblasti HIS jsme se dostali na louku pod zámek. Na trasu jsme se vrátili zdoláním
Sta schodů. Po tomhle sportovním výkonu jsme dostihli druhou skupinu a na dalším rozcestí
se od nás oddělili účastníci, kteří absolvovali krátkou trasu 8 km a pokračovali rovnou do
Klopotovského údolí.
My jsme odbočili po červené TZT a prošli horní konec obce Spy a zamířili do údolí
Janovského potoka. Minuli jsme nově opravenou studánku a ocitli jsme se v nádherné
romantické části údolí, která se jmenuje Husí krk. Cesta tu vede přes několik lávek a v zimně
nás překvapí i několik ledopádů – bohužel bylo teplo, takže žádné ledopády. Stále podle
potoka jsme se dostali k přehradě Zákraví a poté vystoupali do stejnojmenné obce. Dál jsme
pokračovali po cestě a neznačenou pěšinou lesem jsme se dostali do Klopotovského údolí.
Kolem Lesníkovy studánky jsme došli k obůrkám. Jelen, ani laně nebyly na svém místě, zato
kňour statečně podpíral plot svého výběhu.
Opět jsme přešli přes Metuji, tentokrát po Sepském mostě a zdolali kopeček na
novoměstské náměstí. Prohlédli jsme si obě části Zádomí, zvlášť z té severní je nádherný
rozhled. Putování jsme zakončili
příjemným posezením v hotelu
Rambousek. Celkem jsme na delší trase
našlapali 14 kilometrů a strávili
příjemný den procházkou na které nás
provázelo nádherné počasí. Stavili jsme
se ještě na „jedno“ na Rychtě a ze
sousedního autobusového nádraží
odjeli domů autobusem. Byl to
zajímavý výlet a doporučuji Vám se do
Nového Města nad Metují vypravit.
Třeba 2.května 2020 na 20.ročník „Šmajdu novoměstskem“.
Text a foto Petr Škrdla, předseda KČT Česká Skalice a vedoucí zimní vycházky

KČT Jičín
Do jizerských bílých stop vlakem
17.2.2007 – 25 km (Lukáš, otec) – Na běžkách v Jizerských horách
Kořenov (ž.st.) – Václavíkova studánka – Knížecí cesta – Pod Černým vrchem – Smědava
a zpět
Toho dne všechno začalo. Vyjeli jsme s nejmladším potomkem Lukášem vybaveni běžkami
z Jičína, kde panovalo počasí takřka jarní, do zimního království jizerského. „To je ještě
někde sníh?,“ podivila se neznámá cestující ve vlaku. „Tam nahoře je,“ konstatoval jeden
pán. Zvolili jsme za výstupní zastávku Kořenov
(zaokrouhlené časy Jičín 7:30, Turnov 8:40,
Železný Brod 9:00, Tanvald 9:35, Kořenov
9:55). Tam vyvalila se z vlaku početná
množina běžkařů (jiní pokračovali do stanice
Harrachov). Neznalí zdejších koutů šli jsme
v davu s běžkami v rukou asi 25 minut
vydatným stoupáním, až se před Václavíkovou
studánkou objevily vzorně udržované stopy.
Protože jsme měli pro pohyb na horách šest
hodin času, dohodli jsme se, že – abychom
měli určitou časovou rezervu – po dvou a půl hodinách se otočíme zas ke Kořenovu.
Rozvážným tempem jsme dojeli na Smědavu. Po krátké přestávce jsme se vydali na cestu
zpět. Domů jsme jeli vlakem (zaokrouhlené časy Kořenov 16:00, Tanvald 16:25, Železný
Brod 17:00, Turnov 17:35, Jičín 18:25). V prvním vlaku (do Tanvaldu) k nám přisedl
neznámý pán, jemuž jsme se svěřili, že na běžky do Jizerských hor jsme přijeli poprvé. Podal
nám podrobnou informaci o historii železniční tratě Tanvald – Harrachov a sdělil, že
pro běžky lze využít polskou stranu hor a doporučil trasu přes Orle.
24.2.2007 – 20 km (Lukáš, otec) – Na běžkách v Jizerských horách
Harrachov (ž.st.) – Orle (PL) – Karlovský most –
Jizerka – Pod Bukovcem – údolí Jizery –
Kořenov (ž.st.)
O týden později jsme ve stejném složení vyjeli
s běžkami, abychom nahlédli na polskou
stranu. Do skončení zimní sezóny jsme
absolvovali ještě další výjezdy do Jizerských
hor, během nichž vyjeli i ostatní rodinní

příslušníci: Alenka, Jan a manželka Alena.
Léta plynou, zimním vyjížďkám do bílých stop jizerských
jsme stále věrni. Párkrát jsme uskutečnili přejezd
z Bedřichova přes Smědavu a Jizerku ke kořenovskému
nádraží, jednou jsme startovali v Oldřichově v Hájích. Jak
šly roky, rozšířily se naše obzory o polské středisko
Jakuszyce, kam z nádraží Harrachov vedou stopy přes
Rozdroze pod Dzialem Izerskim (do roku 2010 se jezdilo
na lyžích také po „spící“ železniční trati Harrachov –
Jakuszyce), jež léta čekala na své obnovení). Několikrát
jsme zavítali z Orlů přes Velkou jizerskou louku k chatě
Górzystów.
28. srpna 2010 se příznivci hor dočkali propojení
Harrachova se stanicí Szklarska Poreba Górna. Běžkařům
nabízí se vystoupit na zastávce Jakuszyce a octnout se přímo v lyžařském areálu. Možná
trasa…
17.2.2019 – 16 km (Alenka, otec) – Na běžkách v Jizerských horách
Jakuszyce (ž.zast.) – Rozdroze pod Cicha Rownia – Orle – Rozdroze pod Dzialem Izerskim
– Harrachov (ž.st.)
Nekulaté třinácté výročí cestování za sněhem
do Jizerských hor z Jičína vlakem připomínám
si stejně, jako ta předchozí, vždy ohlédnu se ve
vzpomínkách na ty výjezdy první.
Kéž pochopí mne aspoň ten, kdo má rád
cestování vlakem a dokáže vnímat během
jízdy nejen proměnu krajiny od Českého ráje,
údolí Jizery a Kamenice i stoupání ke
Kořenovu, ale i technickou stránku železnice
od Tanvaldu vzhůru…
Text a foto Jan Vaníček, Jičín.

Z Kovače do Nové Paky
29.2.2020 – 17 km (otec)
Kovač (ž.zast.) – Konecchlumí – Kamenice – Lužany – Stav (U Kostelíčka) – Studénka –
Nová Paka (bus)
Jsou jedinci, kteří berou 29. únor (svátek má Horymír) jako den navíc a hledí jej využít
konáním neobvyklým. Mně se to letos nepodařilo, prožil jsem přestupný únorový den
činností u mne obvyklou, po níž přibude jeden odstaveček do souboru „Pěšky v roce 2020“
trasou o délce 17 km. Při výběru trasy ovlivnily mne jarem laděné slovní hříčky, které

přilétly v posledních dnech od kamaráda – pana turisty
Milana z Nového Města (toho nad Metují). Chtěl jsem si
prověřit, kterak to je s blížícím se jarem v našem blízkém
okolí. Závěr prozradím již na začátku: ranní teplota byla
mínus dva stupně a sníh jsem spatřil na některých místech o
letošní zimě poprvé…
Regionova Královéhradeckého kraje nasazena jako osobní
vlak Turnov – Hradec Králové mne svezla z Jičína do zastávky
Kovač, kde jsem vystupoval jako jediný cestující v 8:50.
Krajinu zdobil sněhový poprašek, k němuž neochotně
přibývaly drobné vločky. Vydal jsem se po zelené značce přes
vlastní obec Kovač ke Konecchlumí (tam končí Mlázovický
chlum a na jeho konci vyhlíží hrdě dominanta obce – kostel
svatých Petra a Pavla). S opatrností přešel jsem
frekventovanou silnici Hradec Králové – Jičín a zamířil k osadě Kamenice – s nadějí, že
nahlédnu trochu k tajemnému zdejšímu zámku.
Zámek se nachází v obci Kamenice na Jičínsku v Královéhradeckém kraji. Jde o patrový
trojkřídlý objekt. S připojenými hospodářskými budovami je obklopen rozlehlým anglickým
parkem se vzácnými stromy a bažantnicí.
Představy o nahlížení jsem rychle nechal
rozplynout po přečtení přísně vyhlížejícího
textu o soukromém majetku a zakázaném
vstupu.
Trochu
zrychleným
krokem
postupoval jsem cestou kolem ovocných sadů
až do Lužan, kde zařadil jsem dvě zastávky:
jednu u kostela sv. Maří Magdalény, druhou
(svačinovou)
v přístřešku
u autobusové
zastávky. Zelená značka, která dříve vedla asi
200 metrů po (občas) rušnější silnici do Lázní
Bělohradu, tuto tepnu již jen přechází a po
místních komunikacích se turista octne na břehu Marešského rybníka, v jehož blízkosti
vyrostl před léty kemp. Smíšené lesní porosty byly mně přívětivým prostředím pro
přibývající nadmořskou výšku. Na desátém kilometru putování dorazil jsem do lokality
„Stav – U Kostelíčka“, která kdysi nazývána
byla „Újezd“. V místě se nachází kostel svatých
Petra a Pavla, od něhož se barevné značky
rozbíhají do pěti směrů. Na Novopacku jsem
prošel většinu pěších tras, k těm dluhům patřil
do poslední únorové soboty žlutě označený
úsek U Kostelíčka – Studénka – Nová Paka, což
bylo tímto dnem napraveno. Až k sídlišti
Studénka vedly mé kročeje zvlněným terénem,
sněhová
pokrývka
(v souladu
s vyšší
nadmořskou výškou) byla kolem pěti

centimetrů a vtipně zakrývala blátivý povrch cest, jejichž vzhled byl nepochybně dotčen
pohybem lesních mechanizačních prostředků v souvislosti s kůrovcovými těžbami. Z lesů
jsem se přesunul polní cestou do novopackých ulic, přešel hlavní tepnu, po níž spěchaly
osádky vozů do Krakonošova panství. Zastavil jsem se ještě u kaple Panny Marie Bolestné
u hřbitova. Prošel jsem pod železniční tratí, kolem domova pro seniory a pak přes náměstí
k provizornímu autobusovému nádraží. Autobusem společnosti Arriva jsem opouštěl
Novou Paku ve 14:15 hodin s hezkými dojmy z pobytu v blízkém našem okolí.
Text a foto Jan Vaníček, Jičín

V Českém ráji
14.3.2020 – 20 km
Ktová (ž.zast.) – Trosky – Svitačka – Křenovy – Nebákov – U Přibyla (rozc.) – Věžák Čertoryje – Radeč – Valdštejn – Pelešany – Turnov-město (ž.zast.)
Regionova modrobílého provedení zastavila
v sobotu 14.3.2020 v 10:10 v zastávce Ktová.
Vystoupil jsem, pohlédl s uspokojením na
oblohu, která přislíbila návštěvníkům Českého
ráje krásný den. Po zelené značce jsem
odkráčel po silnici přicházející od Rovenska
pod Troskami, přešel hlavní komunikaci
Turnov – Jičín, po louce přemístil jsem se
k místu, kde říčka Libuňka (pramení v Kněžnici,
ústí v Turnově do Jizery) přibírá vodu, kterou
přinesla Veselka z úžlabin roklí pod Kozákovem. Následovalo stoupání, v němž prostřídaly
se lesní porosty s loukou, ke krajinné dominantě – hradu Trosky. Při krátké zastávce
pohlížel jsem k vyvýšeninám v krajině (Kozákov, Vyskeř, Ještěd …). Při sestupu jsem u
parkoviště zavzpomínal, kterak na tamní lavičce „sloužil“ jsem v minulých letech
podvakráte coby kontrola na nejdelší trase
pochodu Za Rumcajsem (jehož 54. ročník,
který se měl konat 28.3.2020, byl vzhledem
k opatřením vlády zrušen). U rozcestí Svitačka
(v jeho blízkosti mne překvapily zastaničené
čtyři karavany) pokračoval jsem po červené
značce kolem (zavřeného) Křenovského šenku
a lesní cestou sešel k lokalitě Nebákov, kde
stojí chata u rybníka Nebák napájený vodami
říčky Žehrovky. Jejím údolím vedly mé kroky
kolem Podsemínského mlýna k rozcestí U Přibyla, jehož blízkost ozdobily koberce bledulí.
Ze směrovek mne zajímala zelená. Po okresní komunikaci odebral jsem se kolem rybníku
Věžák k Čertoryji, pak lesní cestou k samotě Radeč. To již nablízku byl hrad Valdštejn.
Prostranství přilehlé toho krásného dne bylo v obležení turisty. Provozovatelé místního

pohostinství – v souladu s rozhodnutím vlády – prodávali jen z okénka, ve frontě k němu
však nacházelo se 35 jedinců. K cíli svého putování došel jsem po zelené značce přes
Pelešany. Regionova žlutozeleného provedení, do níž jsem nastoupil pln krásných dojmů
z dvacetikilometrové túry Českým rájem, zamířila v 17:40 k Jičínu.
Text a foto Jan Vaníček, Jičín

Plakánek
15.3.2020 – 8 km (Alenka, máma, táta)
Libošovice – Nepřívěc (křižovatka) – Vesec – Vesecký Plakánek – Plakánek – Kost –
Prokopské údolí – Libošovice
Bylo nedělní odpoledne, na spadnutí
vyhlášení karantény, přitom přívětivá obloha
přímo vyzývala k výletu mezi přírodní krásy
krajiny, do níž jsme zasazeni. Osobním vozem
Škoda jsme (dvě Aleny a otec Jan) zajeli do
Libošovic, abychom se prošli údolím Plakánek
ke hradu Kost a Prokopským údolím
k zaparkovanému autu v Libošovicích.
Text a foto Jan a Alena Vaníčkovi, Jičín

TURISTICKÉ AKCE V KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTI KČT
OD 1.4. DO 30.6.2020
(výběr z centrální databáze KČT)

Upozornění: Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu se informujte u
pořadatelů o konání akcí!
Rohoznický darmošlap
04.04.20 | KČT, odbor Rohoznice, Rohoznice, okr. Jičín, 12. ročník, bouda KČT Rohoznice – hřiště
Bílá u Bílého – Zahájení jarní turistické sezony v Jestřebích horách
11.04.20 | KČT, odbor Úpice, Jestřebí hory, okr. Trutnov, 18. ročník, hvězdicově
O Žižkův štít – "Zvičina" (671 m)
18.04.20 | KČT, odbor Hořice, Hořice, okr. Jičín, 48. ročník, sportovní hala TJ Hořice – Erbenova ul.

Jarní 30
18.04.20 | KČT, odbor Bohuslavice nad Úpou, Bohuslavice nad Úpou, okr. Trutnov, 42. ročník,
Hřiště TJ Bohuslavice n/Ú
Pochod Okolo Jaroměře
27.04.20 | TJ Sokol Jaroměř, Jaroměř, okr. Náchod, 42. ročník, před tělocvičnou TJ Sokol Jaroměř
Putování za čarodějnicí
30.04.20 | KČT Nové Město n/Met. z.s. + A-TOM 9971 Stopa, Nové Město nad Metují, okr. Náchod,
21. ročník, sokolovna
TP Cestami Cyrila Boudy
02.05.20 | KČT, odbor TJ Nová Paka, Nová Paka, okr. Jičín, 49. ročník, junácká klubovna Nová Paka
Šmajd Novoměstskem
02.05.20 | KČT Nové Město n/Met. z.s., Nové Město nad Metují, okr. Náchod, 21. ročník,
sokolovna Nové Město n/Met.
Poříčské toulky
08.05.20 | Městys Velké Poříčí, Velké Poříčí, okr. Náchod, 16. ročník, hasičská zbrojnice
Květnový pochod
08.05.20 | KČT, odbor Pecka, Pecka, okr. Jičín, 43. ročník, Úřad městyse Pecka
Turistický pochod Po stopách rytíře Zbyhoně
16.05.20 | Obecní úřad Úhlejov, Úhlejov, okr. Jičín, 25. ročník, kulturní dům Úhlejov
Putování okolím Chlumce nad Cidlinou
16.05.20 | KČT, Sokol Chlumec n/C, Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové, 18. ročník,
klubovna KČT – pod sokolovnou Chlumec n/C
Mezinárodní Polický vandr
16.05.20 | Klub přátel turistiky Spartak Police nad Metují, Police n/M, okr. Náchod, 45. ročník,
Fotbalové hřiště Police nad Metují
Pochod Karla Klíče
23.05.20 | KČT, odbor Hostinné, Hostinné, okr. Trutnov, 45. ročník, Hostinné – restaurace "U
Bicana"
Krajem Eduarda Štorcha
23.05.20 | KČT, odbor Ostroměř, Ostroměř, okr. Jičín, 45. ročník, základní škola E. Štorcha
Ostroměř
Borovská padesátka Kladským pomezím + Pohádkový les
30.05.20 | TJ Sokol Borová, Borová, okr. Náchod, 51. ročník, Kulturní dům Borová
Za trutnovským drakem
30.05.20 | KČT, odbor Trutnov a Střední lesnická škola v Trutrnově, Trutnov, okr. Trutnov, 39.
ročník, internát SLŠ, Lužická ul. Trutnov

Pohádkový šmajd se Stopou
06.06.20 | KČT Nové Město n/Met + ATOM Stopa, Nové Město n/Met, okr. Náchod, 24. ročník,
sokolovna Nové Město n/Met
Krvavej Čepelka – Krajem bratří Čapků
06.06.20 | KČT, odbor Malé Svatoňovice, Malé Svatoňovice, okr. Trutnov, 46. ročník, nám. K. Čapka
Krakonošova stovka
12.06.20 - 13.06.20 | DDM "Pelíšek" Vrchlabí, Vrchlabí, okr. Trutnov, 54. ročník, 100 km náměstí
Míru /ostatní DDM "Pelíšek" Husova 212, Vrchlabí
DP Barunka
13.06.20 | KČT, odbor Česká Skalice, Česká Skalice, okr. Náchod, 30. ročník, sokolovna u nádraží,
Česká Skalice
Po stopách loupežníka Lotranda
13.06.20 | KČT, odbor Úpice, Jestřebí hory, okr. Trutnov, 25. ročník, Jestřebí bouda Paseky
Putování Broumovskem
13.06.20 | KČT, oddíl TJ Slovan Broumov, z.s., Broumov, okr. Náchod, 26. ročník, Fotbalové hřiště
Broumov
Po stopách bojů z války roku 1866
20.06.20 | TJ Sokol Starkoč, Starkoč, okr. Náchod, 45. ročník, nádraží ČD Starkoč
Výstup Lánovských na Sněžku
27.06.20 | Obec a Infocentrum Lánov, Lánov, okr. Trutnov, 16. ročník, Infocentrum Lánov

Ilustrační foto

Klub českých turistů,
oblast Královéhradeckého kraje
Smiřice, Nádražní 155
pořádá autobusový výlet pro seniory

TOLŠTEJNSKÉ PANSTVÍ
Nenáročné vandrování po Tolštejnském panství. Projdete krásnou
přírodou s kouzelnými výhledy a prohlédnete si zajímavé památky. I
když celková délka činí pouze 8 km, tak musíte počítat s převýšením
přes 300 m. Dále výstup na vyhlídkovou plošinu na zřícenině Tolštejn a
výstup na rozhlednu Jedlová.
Termín: čtvrtek 18. června 2020
Odjezd: nástupní místa a časy budou upřesněny podle přihlášek
z jednotlivých odborů. Kapacita je omezena – pojedou maximálně čtyři
autobusy.
Program
Pěší trasa: parkoviště nad Jiřetínem pod Jedlovou 480 m – Tolštejn 670 m (2 km) – Jedlová
774 m (4,5 km) – Jiřetín pod Jedlovou 450 m (8 km).
TOLŠTEJN – nejlépe zachovaná zřícenina hradu v Lužických horách. Vyhlídková plošina je
přístupná za vstupné 25 Kč. V areálu hradu se nachází restaurace.
JEDLOVÁ – třetí nejvyšší vrchol Lužických hor. Kamenná rozhledna s turistickou chatou,
nádherný kruhový výhled. Možnost občerstvení v přilehlé restauraci.
JIŘETÍN POD JEDLOVOU – areál Křížové hory byl prohlášen kulturní památkou, křížová
cesta. Informační středisko je otevřeno do 16.30 hodin.
Přihlášky
Zájemci se přihlásí ve svém odboru do
31.3.2020.
Odbor odešle jmenné seznamy na
předepsaných tiskopisech do 5. 4. 2020
na adresu: Dana Jágrová, Nádražní 155,
503 03 Smiřice, tel.: 736 754 180, email: jagrova.dana@seznam.cz
Cena: 150,- Kč. V ceně je zahrnuta
pouze doprava. Na základě přihlášek obdrží jednotlivé odbory fakturu k uhrazení
finančního příspěvku na jednoho účastníka. Rozdíl mezi touto částkou a skutečnými
náklady uhradí oblast.
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