
 

 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR TRUTNOV 

www.kcttrutnov.cz 

A 

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA V TRUTNOVĚ 

POŘÁDAJÍ 

V SOBOTU 25. KVĚTNA 2019 

38. ročník dálkového a turistického pochodu 

a 

31. ročník cyklojízdy 

   

 

 

                                                

               

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



START A PREZENTACE -  GPS: 50°33'29.924"N, 15°54'45.344"E 

V internátu Střední lesnické školy v Trutnově, Lužická ulice   (vedle  školy).  Dostanete se sem od nádraží 
ČD nebo autobusového nádraží přes Krakonošovo náměstí, které opustíte průchodem v jeho pravé horní 
části ulicí U brány, přejdete hlavní ulici (Na Struze) a půjdete k mateřské škole, od ní po chodníku 
doprava směrem k parku ke Střední lesnické škole kde odbočíte doleva do Lužické ulice, kde je po levé 

straně internát – poznáte jej podle proskleného vstupního prostoru, do kterého vstoupíte po schodišti. 
 

Pěší trasa  50 km                                                               od 06:00 do 08:00 hod. 

Pěší trasy 20  a  35 km                                                      od 07:00 do 09:00 hod.  

Pěší dětská trasa 7,5  km                                                  od 08:00 do 10:00 hod. 

Cyklotrasy                                                                         od 07:00 do 10:00 hod. 

CÍL   v místě startu do 18:00 hod. 

 

STARTOVNÉ 

20 Kč pro nečleny KČT 

10 Kč pro členy KČT a děti 

 

OBČERSTVENÍ 

Z vlastních zásob v průběhu pochodu  na Jestřebí Boudě, v restauraci Fortuna Chlívce  a pod. 

V místě  K6  na  Vlčí skále (1 km před cílem) lze opéct vlastní špekáčky a občerstvit se 

ODMĚNA  - Diplom  

 

PĚŠÍ TRASY 

7,5 km:   Vhodné pro rodiče s dětmi i s kočárky -  částečně po Naučné stezce Den bitvy u Trutnova    

20 km:  Trutnov, Poříčský hřeben, Lhota, Pod Čížkovými kameny, Bohuslavice, Starý Rokytník,                            
Trutnov 

35 km: Trutnov, Poříčský hřeben, Lhota, Paseka, Panská cesta, Pod Šrejberkou, Úpice,  Starý        
Rokytník,   Trutnov 

50 km:  Trutnov, Poříčský hřeben, Lhota, Paseka, Odolov, U Švédského vrchu,  Chlívce, Červený 
Kostelec, Rtyně v Podkrk.., Úpice, Starý  Rokytník,  Trutnov 

CYKLISTICKÉ TRASY  -  Základem cyklotras jsou pěší trasy 35 km a 50 km 

 

INFORMACE  

Ing. Jiří Tichý, 731 552 566 

Email:  jiri.tichy @kcttrutnov.cz 
 

 

 

 



RŮZNÉ 

 turistická akce se koná za každého počasí 

 v místě startu lze uschovat zavazadla 

 každý startuje na vlastní nebezpečí 

 členům KČT poskytujeme slevu pouze proti předložení průkazu KČT s platnou přelepkou 

 děti do 15 let mohou startovat pouze v doprovodu dospělých a na trasách přiměřených jejich 
věku 

 účastníci cyklojízdy a pěší účastníci jsou povinni na veřejných komunikacích dodržovat zákon 
361/2000 Sb. v platném znění o provozu na pozemních komunikacích a  vyhlášku 30/2001 Sb. 
v platném znění o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 

 chovejme se jako opravdoví milovníci přírody, neničme rovněž vlastní značení, které slouží 
všem 

 na území Městského parku jsou účastníci povinni dodržovat návštěvní řád 

 doporučujeme použít pro pěší mapu z edice KČT  

 k prodeji budou připraveny Turistické známky, Turistické vizitky Za Trutnovským drakem 

 Osobní automobily účastníků mohou parkovat na městském parkovišti U studny (cca 200 m od 
startu) a omezeně v prostoru startu 

 

 

 

 


