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ÚVODNÍK
Úvodní slovo k zamyšlení

Zúčastnil jsem se 1. setkání čtenářů klubového časopisu Turista k jeho 130 výročí a s novým
zhotovitelem společností Lidé&Hory, s.r.o., na turistické chatě Čeřínek. Některé momenty tohoto
setkání mě přivedli k tomuto zamyšlení. Časopis Turista vznikl z iniciativy zakladatelů Klubu
československých turistů, aby informoval turistickou veřejnost o dění v klubu a turistických
zajímavostech. Bylo ctí členů klubu odebírat tento klubový časopis. Časopis Turista má i dnes hlavní
cíl sloužit turistické veřejnosti jako informační časopis o turisticky zajímavých místech a informovat
o dění v klubu. První informace, kterou jsme od zhotovitele dostali, mě dost šokovala. Předplatitelů
z řad členů klubu je jen okolo 1 500 a ostatních předplatitelů téměř 6 000 (přesná čísla mi vypadla
z paměti). Dokonce některé odbory a to i velké nemají ani jednoho předplatitele. Proč tomu tak je?
S finančních důvodů asi ne, neznalost nového obsahu (je možné), zkušenost s minulými ročníky či
jiné mě neznámé důvody? Z vlastní zkušenosti vím, že se Turista dá využít jako inspirace k přípravě
výletů i putování po vlastech českých a získání informací o dění v klubu. Diskuse s redakčním týmem
byla hlavně o tom co by jsme si jako čtenáři představovali vylepšit a to nejen co do obsahu
samotného časopisu, ale i zpráv z klubu. Musím konstatovat vstřícnost zhotovitele i redakční rady
k novým podmětům. Zhotovitel se snaží o stálé zkvalitňování obsahu časopisu. Nyní připravuje i
rozšíření počtu stran. Nejvíce však zaznívalo, že všichni členové klubu by se měli snažit získávat
nové předplatitele z klubu, nabízet novým členům rozšířené členství apod. Především funkcionáři
v odborech, oblastech a ostatních orgánech klubu by měli tento časopis odebírat a používat jej ke
své práci pro klub. Jen tak se může časopis ekonomicky udržet. Hlavním krédem všech členů by
mělo být „ časopis Turista je klubový a mělo by být ctí člena tento časopis odebírat a podpořit jeho
vydávání formou předplatného“. Závěrem setkání jsme se domluvili o pořádání těchto setkání
pravidelně každý rok a nejen o výročích. Tak získávat nové podněty od čtenářů. Věřím, že i účast na
těchto setkáních bude větší než na tomto letošním.
Závěrem bych si společně se zhotovitelem přál, aby se nám podařilo zlepšit i ekonomiku vydávání
časopisu, zvýšením počtu předplatitelů z řad členů klubu.
M. Vořechovský, místopředseda oblasti

ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ

Usnesení
Konference Klubu českých turistů
Konference KČT konaná dne 30. března 2019 v Praze po projednání předložených materiálů a
ústně přednesených návrhů:
1.Děkuje
a) odstoupivšímu JUDr. Milanu Hokemu za práci předsedy ústřední kontrolní komise KČT
v letech 2018-2019
b) bývalé účetní KČT Jitce Matušové za dlouholetou práci pro KČT
2. Schvaluje
a) jednací a volební řád konference KČT
b) zprávu předsedy KČT o činnosti KČT
c) zprávu Ústřední kontrolní komise KČT
d) plnění rozpočtu KČT k 31. 12. 2018 a návrh rozpočtu KČT na rok 2019
e) stanovy KČT
f) výši odvodu členských příspěvků na ústředí KČT v roce 2020 takto:
Základní členství dospělý 150,-Kč, junior, senior a ZdP 90,-Kč, rodina 300,-Kč, ATOM 20,-Kč.
Rozšířené členství dospělý 550,-Kč, junior, senior a ZdP 490,-Kč, rodina 700,-Kč, ATOM 420,-Kč.
TOP členství dospělý 1380,-Kč, junior 1270,-Kč, senior a ZdP 1310,-Kč, rodina 1480,-Kč,
ATOM 1230,-Kč
3. Volí
a) předsedou ústřední kontrolní komise KČT Ing. Jána Babniče
b) členkou ústřední kontrolní komise KČT Bc. Renatu Kotalovou
4. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění úkolů Konference KČT 2018 s tím, že je potřeba nadále sledovat přípravu novely
Mysliveckého zákona se záměrem zachování volného průchodu krajinou
b) udělení čestného členství KČT Mgr. Libuši Valentové a Ing. Břetislavu Boháčovi
c) uvedení následujících odborů a osobností do Síně slávy české turistiky:
Horský spolek pro nejsevernější Čechy, KČT, odbor Krásná Lípa;
KČT, odbor Ústí nad Orlicí;
KČT, odbor Jičín;
Odbor KČT Brno, Klub turistů a lyžařů Brno;
MUDr. Johann Hille;
Emanuel Vladimír Danihelovský;
Prof. MUDr. Karel Chodounský;
Prof. Eduard Hauptmann.

5. Souhlasí
s tím, aby Klub českých turistů, jako jediný společník, nabyl celé jmění obchodní společnosti
TRASA, spol. s r.o., a pověřuje Vedení KČT ke všem právním jednáním souvisejících s nabytím
jmění obchodní společnosti TRASA, spol. s r.o.
6. Ukládá:
A) Vedení KČT
a) aby před tím než dojde k nabyti jmění TRASA, spol. s r.o., prověřilo ekonomickou a
finanční kondici obchodní společnosti TRASA, spol. s r.o. a v případě, že nabytí jmění by
mohlo být pro Klub českých turistů ekonomicky nevýhodné nebe rizikové, aby Vedení KČT
rozhodlo o tom, že k nabytí jmění nedojde
b) projednat připomínky a návrhy z diskuse na konferenci KČT a předložit je na nejbližší
jednání ÚV KČT
c) vyhodnotit plnění dlouhodobého záměru KČT do roku 2020 a zpracovat návrh
dlouhodobého záměru KČT do roku 2030
d) zvýšit počet dotovaných akcí rodinné turistiky
e) aktualizovat datový sklad
f) dopracovat a pravidelně aktualizovat web KČT na základě připomínek uživatelů
B) generálnímu sekretářl
uveřejnit v časopise Turista Informaci o průběhu konference
V Praze dne 30. března 2019, Ing Hana Slabáková předsedkyně návrhové komise

ZÁKLADNÍ ODZNAK TURISTA (ZOT)
Metodika
Platnost: Od 1. 1. 1993

Aktualizace: 9. 12. 2018

Charakteristika:
Základní odznak Turista je určen pro členy Klubu českých turistů. Jeho účelem je ohodnocení těch
turistů, kteří se na úseku základní turistiky zúčastňují vycházek či vyjížděk (dále jen akcí),
pořádaných odbory KČT.

Podmínky pro plnění
Bronzový ZOT (I. stupeň)
Podmínky:
Buď se zúčastnit minimálně 20 turistických akcí anebo absolvovat minimálně 300 km (v přepočtu na
pěší kilometry) na turistických akcích.
Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích KČT.
Zúčastnit se nejméně 1 akce na pomoc životnímu prostředí nebo brigády ve prospěch KČT.
Žactvo do 14 let věku včetně vedoucích a rodinné kolektivy:
Buď se zúčastnit minimálně 10 turistických akcí anebo absolvovat minimálně 150 km (v přepočtu na
pěší kilometry) na turistických akcích.
Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích KČT.
Zdravotně postižení turisté:
Zúčastnit se minimálně 10 turistických akcí.
Stříbrný ZOT (II. stupeň)
Podmínky:
Získání bronzového odznaku (I. stupně).
Buď se zúčastnit minimálně 30 turistických akcí anebo absolvovat minimálně 400 km (v přepočtu na
pěší kilometry) na turistických akcích.
Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích KČT.
Zúčastnit se nejméně 2 akcí na pomoc životnímu prostředí nebo brigád ve prospěch KČT (lze
kombinovat).
Žactvo do 14 let věku včetně vedoucích a rodinné kolektivy:
Získání odznaku I. stupně.
Buď se zúčastnit minimálně 15 turistických akcí anebo absolvovat minimálně 200 km (v přepočtu na
pěší kilometry) na turistických akcích.
Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích KČT
Zdravotně postižení turisté:
Získání bronzového odznaku (I. stupně).
Ostatní podmínky jsou stejné jako u bronzového odznaku (I. stupně).
Zlatý ZOT (III. stupeň)
Podmínky:
Získání stříbrného odznaku (II. stupně).
Buď se zúčastnit dalších minimálně 40 turistických akcí anebo absolvovat dalších minimálně 500km
(v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.
Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích KČT.
Zúčastnit se nejméně 3 akcí na pomoc životnímu prostředí nebo brigád ve prospěch KČT (lze
kombinovat).
Žactvo do 14 let věku včetně vedoucích a rodinné kolektivy:
Získání stříbrného odznaku (II. stupně).
Buď se zúčastnit dalších minimálně 20 turistických akcí anebo absolvovat dalších minimálně 250km
(v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.
Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích KČT.

Zdravotně postižení turisté:
Získání stříbrného odznaku (II. stupně).
Ostatní podmínky jsou stejné jako u bronzového odznaku (I. stupně).
Diamantový ZOT (IV. stupeň)
Podmínky:
Získání zlatého odznaku (III. stupně).
Buď se zúčastnit dalších minimálně 50 turistických akcí anebo absolvovat dalších minimálně 600km
(v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.
Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích KČT.
Zúčastnit se nejméně 4 akcí na pomoc životnímu prostředí nebo brigád ve prospěch KČT (lze
kombinovat).
Žactvo do 14 let věku včetně vedoucích a rodinné kolektivy:
Získání zlatého odznaku (III. stupně).
Buď se zúčastnit dalších minimálně 25 turistických akcí anebo absolvovat dalších minimálně 300km
(v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.
Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích KČT.
Zdravotně postižení turisté:
Získání zlatého odznaku (III. stupně).
Ostatní podmínky jsou stejné jako u bronzového odznaku (I. stupně).
Platinový ZOT (V. stupeň)
Podmínky:
Získání diamantového odznaku.
Buď se zúčastnit dalších minimálně 100 turistických akcí anebo absolvovat dalších minimálně 1000
km (v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.
Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích KČT.
Zúčastnit se nejméně 5 akcí na pomoc životnímu prostředí nebo brigád ve prospěch KČT (lze
kombinovat).
Žactvo do 14 let věku včetně vedoucích a rodinné kolektivy:
Získání diamantového odznaku.
Buď se zúčastnit dalších minimálně 50 turistických akcí anebo absolvovat dalších minimálně 500km
(v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.
Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích KČT.
Zdravotně postižení turisté:
Získání diamantového odznaku.
Ostatní podmínky jsou stejné jako u bronzového odznaku (I. stupně).
Všeobecně:
ZOT mohou plnit všechny věkové kategorie turistů organizovaných v KČT, v libovolné roční době.
Plní se na území České republiky a také v zahraničí.
Má 5 stupňů a trvalou platnost (neobnovuje se), ale může být plněn opakovaně.
Může být plněn jakýmkoliv aktivním přesunovým prostředkem. Za aktivní přesun se počítá pěší
turistika, lyžařská turistika, vodní turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika a turistika na

koni. U jednotlivých přesunů se dosažené kilometry přepočítávají takto:
1 km pěšky = 2,6 km na kole = 1,2 km na lyžích = 2 km na koni = 1,2 km na lodi. V místech, kde jsou
v průvodcích uváděny vzdálenosti v hodinách, počítá se za jednu hodinu vzdálenost 4 km.
V jednom stupni nelze kombinovat plnění odznaku účastí na akcích a zároveň absolvováním
kilometrů.
Záznamníky pro bronzový až zlatý odznak (I. až III. stupeň) je možné zakoupit za částku 20 Kč v
jednotlivých oblastech KČT, kde je turista členem. Odznak je pak proti splněnému záznamníku
vydán zdarma. Pro diamantový a platinový odznak (IV. a V. stupeň) je doporučen jiný formulář,
který je možno získat u klasifikátora oblasti. V případě tohoto formuláře turista platí až za odznak a
to 20 Kč za malý bronzový, stříbrný a zlatý odznak (30 Kč za velký stříbrný a zlatý odznak), 40 Kč za
diamantový odznak a 50 Kč za platinový odznak.
Akcí na pomoc životnímu prostředí se zde myslí čistění turistických tras, sběr odpadů na březích řek
a potoků, čištění studánek apod.
Bližší ustanovení
Účast na jednotlivých vycházkách či vyjížďkách odboru KČT potvrzuje jejich vedoucí či cvičitel či
klasifikátor odboru. U ostatních akcí potom organizátor, který do záznamníku odznaku ověří
zapsanou akci svým podpisem, případně i razítkem.
Po splnění všech podmínek pro získání odznaku potvrdí záznamník předseda odboru KČT, kterého
je turista členem.
Bronzový až zlatý odznak (I. až III. stupeň) na základě splněných podmínek v záznamníku uděluje
sekce výkonnostní turistiky oblasti KČT, ve které je odbor registrován, diamantový a platinový
odznak (IV. a V. stupeň) uděluje sekce výkonnostní turistiky.
J. Ježková, klasifikátor oblasti

ilustrační foto

ZPRÁVY Z KRAJE
Dobrý den a dobré rozhodnutí pro sport v Královéhradeckém kraji
Pondělí 25. březen se pravděpodobně zapíše zlatým písmem do novodobé historie
královéhradeckého sportu. V ten den byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen
významný dokument „Memorandum o spolupráci“ v oblasti rozvoje sportu a podmínek pro jeho
realizaci. Tento dokument byl uzavřen mezi Královéhradeckým krajem a Všesportovním kolegiem
Královéhradeckého kraje, které sdružuje a zastupuje sportovní organizace s celokrajskou
působností. Historie vzniku tohoto dokumentu je poměrně dlouhá, neboť dlouhé byly i snahy
Všesportovního kolegia KHK o zlepšení sportovního prostředí v kraji, ale až letos se podařilo tento
proces dotáhnout do šťastného konce. Bezprostředně vzniku „memoranda“ předcházela 7. 11.
2018 dlouho a pečlivě připravovaná „Konference o tělovýchově a sportu v Královéhradeckém kraji“,
jejímž iniciátorem i realizátorem bylo právě Všesportovní kolegium ve spolupráci s
Královéhradeckým krajem, který byl na konferenci zastoupen hejtmanem Jiřím Štěpánem i jeho
náměstkyní Martinou Berdychovou, která má ve své gesci právě tělovýchovu a sport. V průběhu
kvalitně připraveného programu zazněla nejen fakta o současném stavu sportovní infrastruktury a
ostatních podmínkách pro sport v kraji, ale i mnoho konkrétních a pádných argumentů pro jejich
zlepšení, které nesnese velkého odkladu. Proti plnému sálu zástupců sportovního prostředí seděli
zástupci Královéhradeckého kraje, kteří byli ochotni velmi pozorně naslouchat. A právě díky této
vzájemné interakci se ve finále podařilo dospět až k uzavření onoho důležitého dokumentu.
Memorandum o spolupráci má charakter svobodné vůle prohlubovat vzájemný dialog o spolupráci
týkající se sportovního prostředí v celém kraji. Cílem této spolupráce, která je vyjádřena zcela
konkrétně v několika článcích tohoto dokumentu je prosazování společných zájmů a cílů v oblasti
tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji včetně podpory sportovních organizací a
tělovýchovných spolků na všech jejich úrovních. Dokument obsahuje principy spolupráce,
jednotlivé oblasti, na které je potřeba se prioritně zaměřit, pravidelnou podporu konkrétních
významných sportovních akcí a aktivit a také článek o formách plnění této spolupráce ze strany
Všesportovního kolegia KHK. Všechny organizace a spolky sdružené v této organizaci významně
přispěly k uzavření této pro celé sportovní prostředí velmi potřebné a prospěšné spolupráce a
proto si zaslouží, aby byly v tomto článku zmíněny. Jsou to Královéhradecká krajská organizace
České unie sportu, Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny, Česká obec sokolská,
tělovýchovná organizace Orel, Centrum zdravotně postižených sportovců, Sdružení sportovních
svazů České republiky, Klub Českých turistů, Český střelecký svaz, Asociace školních sportovních
klubů, Autoklub České republiky, Český svaz kin-ballu, Asociace TJSK, Akademie Rinosport.
Za celé sportovní prostředí děkujeme Královéhradeckému kraji za jeho přístup k této problematice
a za jeho ochotu společně zlepšovat podmínky pro sportování v Královéhradeckém kraji, které
velmi přispívá nejenom reprezentaci našeho kraje, ale i k rozvoji individuálního zdraví, sociální
integraci a potažmo ke zkvalitnění života všech občanů.
Za Všesportovní kolegium KHK Mgr. Zdeňka Horčičková - mluvčí

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NAŠEHO KRAJE
Skalní město Ostaš u Police nad Metují
Ostaš se nachází asi 3 km severně od
Police nad Metují. Jedná se o pro
okolí dominantní klasickou stolovou
horu s vrcholovou plošinou asi 550 m
dlouhou a 400 m širokou. Samotný
vrchol se nachází v severní části
plošiny. Okraje vrcholové strukturní
plošiny jsou lemovány skalními sruby,
které dosahují výšky až 40 m. V
některých
úsecích
jsou
sruby
rozčleněny v samostatné skalní věže.
Stolová
hora
Ostaš
tvořená
kvádrovými pískovci a skalními útvary
je dominantou Polické kotliny. Leží v
Chráněné krajinné oblasti Broumovsko nedaleko Adršpašsko-teplických skal. Skalní město Ostaš se
skládá ze dvou menších skalních měst zvaných Horní a Dolní labyrint.
Hora Ostaš vytváří přirozenou dominantu krajiny s jedinečnými pískovcovými útvary, skalním
bludištěm a panoramatickým výhledem do krajiny. Pro turisty je tu připravena okružní stezka
vedoucí do dvou skalních měst. Trasa do Horního labyrintu je dlouhá 3,5km a vede po modré
značce. Ta prochází kolem divokých roklin a krásných skalních útvarů, například Zbrojnoš s
kuklou, Mohyla smrti, Výří brána a další. Turistická stezka vás dovede až ke studánce Samaritánka,
nad kterou byl v roce 1856 kameníkem Celestýnem Šolcem vytesán do pískovcové stěny reliéf
zobrazující ženu podávající vodu sedícímu Kristu.
Po zelené značce se dostanete do Dolního labyrintu - Kočičích skal, kde se ukrývá další řada
pozoruhodných skalních útvarů. Oproti Ostaši mají Kočičí skály menší plošnou rozlohu a nižší
nadmořskou výšku, přesto zde naleznete množství pískovcových skalních útvarů (skalní věže, pilíře
a hřbítky) a také i pseudokrasové jeskyně. Vedle zajímavých přírodních poměrů mají i množství
historických zajímavostí a podobně jako sousední Ostaš jsou opředeny řadou bájí a pověstí.
Největším masívem Kočičích skal je skalní útvar Kočičí hrádek skrývající ve svém nitru romantickou
soustavu průchodných chodbiček, průlezů, jeskyněk, průchodů, a puklin. Nachází se na značené
odbočce vedoucí z osady Ostaš do Dědova. Název je odvozen od divokých koček, které se zde v

hojné míře vyskytovaly až do 18.
století. V těchto místech se nachází
také jeskyně, bývalá "husitská
mincovna", kde si husité sami razili
peníze. Používali k tomu zlaté a
stříbrné nádoby i měděné kotle.
Další zdejší zajímavostí je Sluj
Českých bratří, kde se po bitvě na
Bílé hoře scházeli Čeští bratři před
svým odchodem z vlasti. Dokládá to
i objevený kámen s vytesaným
kalichem a letopočtem 1627. Skalní
městečko se vytvořilo na úzké, ale poměrně dlouhé plošině, zvané Kocouří hřbet. Jedná se vlastně o
pískovcovou kru, která poklesla podél takzvaného Polického zlomu. Podobně jako sousedící vrchy
Ostaš a Hejda jsou Kočičí skály tvořeny pískovci, které jsou nejsvrchnějšími sedimenty usazenými na
dně křídového moře v závěru geologického útvaru druhohor, někdy před 90 – 65 miliony let.
Přírodní rezervace Ostaš byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 29,5 ha k ochraně zalesněné
vrcholové části stolové hory. Předmětem ochrany je zejména zajímavá geologická a
geomorfologická stavba území.
Přírodní památka Kočičí skály byla vyhlášena v roce 1956 na výměře 8,2602 ha. Důvodem ochrany
je reliéf s geomorfologicky významnými útvary a přírodě blízký ekosystém borů.
Na vrcholu Ostaše se nachází vyhlídka Frýdlantská skála s výhledem na Jestřebí hory, Adršpašskoteplické skály, Krkonoše, Javoří hory a Broumovské stěny. Na jižním a východním okraji se nachází
skalní bludiště s bizarními skalními útvary. Atraktivní skalní útvary, daleké výhledy z okrajových skal
i historický význam Ostaše jsou cílem intenzivní turistiky. Jednosměrnou okružní modře
značenou turistickou stezkou přicházející sem z České Metuje je zpřístupněno nejen skalní město
Horního labyrintu (bludiště), ale i značná část skalního okraje vrcholové strukturní plošiny s řadou
upravených vyhlídek. Dolní labyrint (bludiště)
je zpřístupněn zde končící zelenou turistickou
trasou přicházející z Police nad Metují.
Prostorem Ostaše prochází i červeně
značená trasa z Broumovských stěn do
Adršpašskoteplických
skal
a
zeleně
značená cyklistická trasa 4003.
Hlavní
turistické rozcestí se nachází u restaurace a
kempu v osadě Ostaš v jihovýchodním svahu.
Intenzivní je i horolezecká aktivita,
využívající k výstupům nejen samostatné
skalní věže a stěny okrajového skalního srubu
(s uplatněním tradiční výstupové techniky),
ale i jednotlivé skalní bloky v úpatní haldě
(hlavně v západním úbočí Ostaše), lezené moderní technikou boulderingu. Velká frekvence
horolezeckých výstupových cest a intenzita jejich využívání přinášejí řadu negativních dopadů na
terén.
Stolová hora Ostaš je přístupná celoročně, placené parkoviště (v letní szóně) je nedaleko vstupu,
poblíž restaurace se zahrádkou a ubytováním.
Troška historie
Jméno Ostaš je odvozeno od svatého Eustacha (Ostacha), patrona myslivců a lovců. Vrch se svým

skalním městem byl po dlouhá staletí útočištěm pro okolní obyvatele. Ukrývali se zde úspěšně již v
roce 1420. V roce 1421 se zde místní schovávali před Zikmundovými křižáky. Křižácké vojsko tvořili
převážně najatí žoldáci, kteří se ke křížové výpravě přidali v touze po zisku. Nejprve vyplenili a
zapálili nedalekou Polici nad Metují. Při svém řádění zabili všechny, na koho přišli. Poté jim jeden
zrádce vyzradil úkryt místních na Ostaši. Vyrazili proto s bojovým rykem i sem a vraždění
pokračovalo. Lidé byli shazováni ze skal, ženy a dívky věšeny za vlasy na stromy (Husitská lípa na
Ostaši). Zrádce byl však za svůj čin potrestán, když mu kat srazil hlavu. Lidé se tu však skrývali i v
dalších letech – před Slezany. Ochranu tu však hledali i čeští bratři. Jejich skrýš z roku 1627, dnes
známou jako Sluj českých bratří, objevil na začátku dvacátých let 20. století propagátor turistiky a
knihkupec z Police nad Metují A. Krtička. Naposledy skály na Ostaši sloužili jako úkryt za druhé
světové války, kdy zde hledal útočiště jeden mladý muž z blízké vesnice. I on však byl zrazen.
Z internetových stránek zpracoval Vořechovský

STŘÍPKY Z ODBORŮ
KČT Jičín
Bílá u Bílého – Zahájení turistické sezóny v Jestřebích horách
17. ročník – KČT, odbor Úpice
Červený Kostelec (ž.st.) – Lhota za Červeným Kostelcem – Rtyně v Podkrkonoší – Malé Svatoňovice –
U Šrejberky (rozc.) – Bílý kůl – Žaltman (740 m) – Paseka – Pod Pasekou (rozc.) – Markoušovice –
Lhota – Poříčí – Trutnov hl.n.
O Bílé sobotě – 20.4.2019 – jsem opět podpořil (ač
tentokrát z rodiny sám) svou účastí turistickou akci
úpických turistů „Bílá u Bílého“, jíž zahajuje se již 17 let
turistická sezóna v Jestřebích horách. Do krajiny, kde se
dění odehrávalo, cestoval jsem zas s Českými drahami. Za
výchozí místo svého putování zvolil jsem Červený
Kostelec, kde jsem vystoupil z rychlíku R 921 Hradečan
v 8:55. Údaje na rozcestníku před nádražím odpovídaly
mým představám, k nímž dopracoval jsem se předchozího
dne s pomocí vymožeností internetu, a tak jsem vykročil
po modré značce do Lhoty za Červeným Kostelcem. Tam přešel jsem na zelenou, která se odebrala
cestou mezi poli a loukami a nabízela pohledy k jestřebohorským vyvýšeninám za přívětivé teploty
do deseti stupňů pod azurovou oblohou. Před mírným
sestupem do Rtyně v Podkrkonoší zvala k povšimnutí
kaplička se sněhobílou omítkou, poblíž rozcestí Na Rychtě
stojí kostel sv. Jana Křtitele a dřevěná zvonice. Dál
pokračoval jsem po červené značce. Rtyni jsem již dříve
procházel několikrát, tentokrát mi průchod tím malým
městem připadal nekonečný (to platí hlavně o Úpické
ulici). Konečně pod mostem zabublala svěží říčka Rtyňka,
což znamenalo brzký odchod ze sídelního útvaru. Kolem
terénní nerovnosti označené v mapě „Halda Ida“ a dvou

menších vodních ploch jsem přišel do Malých Svatoňovic. Na okraji města je venkovní expozice
důlních strojů připomínající někdejší těžbu uhlí, následovalo vlakové nádraží, za ním přemístění se
na náměstí. Zde snad každý zastaví se alespoň u kostela Panny Marie Sedmiradostné, jakož i u
sousoší Karla a Josefa Čapků. Na náměstí zaměnil jsem značku za modrou, jež mne protáhla
stoupáním vskutku vydatným, a to kolem Mariánského sadu, lesním porostem, loukou a opět lesem
až k rozcestí U Šrejberky, od něhož byl jen skok k Bílému kůlu – průchozímu místu turistické akce.
Zaregistroval jsem se a za drobnou minci obdržel hezký pamětní list. Uvítal jsem příjemná setkání
s pořadatelem Miroslavem z Úpice, Maruškou z Trutnova, Milanem z Nového Města, Vláďou
z Jilemnice, Vláďou z Jičína, Jaroslavem z Nového Města (s tím až na cestě k Jestřebí boudě) a
dalšími. Stánky s občerstvením zdobily dlouhé fronty. Shromáždění pozdravila skupina mladých lidí
ovládajících dechové nástroje (z úpické umělecké školy), hovořilo se zas o rozhledně na Žaltmanu
vysoké 12 metrů, která je již za svým zenitem
a po zbourání letos na podzim by měla být příští rok
nahrazena novou – vysokou 24 metrů. Když navštívil
jsem Žaltman, odebral jsem se lesní úvozovou cestou
k lokalitě Paseka, kde jsem se zastavil v Jestřebí boudě. Od
ní pokračoval jsem po značce červené. Odpolední teplota
vzduchu překročila jistě patnáctý stupeň Celsia.
Před Markoušovicemi otevřely se výhledy k zasněženým
velikánům Krakonošova panství. Následoval smíšený lesní
porost, jenž v sobě ukrýval rozcestí Pod Hůrou. Pak prošel
jsem Lhotu, v Poříčí zastavil jsem se u kostela svatých
Petra a Pavla. V závěru zvolené trasy pozoroval jsem ze
břehu Úpy její radostné skotačení – zejména u vodního
přepadu. Krátce po 16. hodině jsem přišel na hlavní
vlakové nádraží Trutnov. Spěšným vlakem Sp 1818
odjížděl jsem směrem k Ostroměři v 16:09. Za celý den
ušel jsem přívětivou krajinou 25 kilometrů. Setkávání se
na Bílou sobotu velikonoční u Bílého kůlu v Jestřebích
horách má své místo v kalendáři akcí. Pořadatelům patří
poděkování za energii věnovanou přípravě a realizaci
hvězdicového pochodu.
text i foto Jan Vaníček, Jičín

O Žižkův štít
47. ročník – KČT, odbor Hořice
Hořice – Pod Doubravou – Jeníkov – Miletín – Miletínek – Vlkanov – Tetín – U Byšiček – Byšičky –
Červená Třemešná – Dachovy – Hořický chlum (rozhl.) – Hlohová kaple – Hořice
Sobota 27. dubna 2019. Pár minut před osmou hodinou opustil linkový autobus společnosti BUS
LINE (hřebelcován kapkami deště) – spojující Jičín s krajským městem – silnici č. 35 a přivaděčem
spěchal k autobusovému nádraží v Hořicích. To byl pro mne signál, abych opustil pohodlné sezení a
s turistickým batohem připravil se na výstup (jak jinak než zadními dveřmi). Ve městě kamenné
krásy konal se onoho dne již 47. ročník pochodu „O Žižkův štít“. Z pestré nabídky možností, jež
pořadatelé účastníkům připravili, jsem se rozhodl absolvovat pěší trasu 25 km. Do místa startu –

sportovní haly – kráčel jsem spolu s turistou Milošem
z Jičína, jenž přicestoval stejným spojem a srozuměn byl jít
stejnými cestami jako já. (Na náměstí Jiřího z Poděbrad
jsme se zastavili v městském infocentru.) Ještě před
zaregistrováním setkali jsme se s Romanem z Jičína a s
Josefem z Nové Paky. U haly ukázalo se, že Miloš svou
spoluúčast na pochodu přislíbil již dvěma ženám: Marcele
z Nové Paky a Jitce z Hořic. Po vzájemném představování
se dohodli jsme se na společném putování ve čtyřech po
trase 25 km. S odchodem od startu přestala obloha
vydávat vláhu. Vyšli jsme po červené značce, jež zpočátku
stoupala, pak spadla k říčce Bystřici a zas stoupala
k rozcestí Pod Doubravou. Na tomto místě sluší se
připomenout (co ani místní občas netuší), že Bystřice je
levostranný přítok Cidliny dlouhý 62,7 km, pramení poblíž
Vidonic u Pecky a ústí u Chlumce nad Cidlinou. Přešli jsme
na zelenou značku, ta zavlnila se několikrát smíšeným
lesem, až sklonila se k Bystřici u Jeníkova. Pokračovali
jsme okresní silnicí kolem stájí s koňmi a přilehlých
pastvin, na které navazovaly louky a pole, do Miletína –
rodiště Karla Jaromíra Erbena. Město je též známé
cukrářskou (přesněji perníkářskou) tradicí. Na náměstí
byla kontrola, každý účastník obdržel jeden perník.
Pokračovali jsme po modré značce kolem Miletínské
bažantnice k rozcestí U Miletínka. Prošli jsme osady
Miletínek a Vlkanov, za nimi nacházela se obec Tetín.
Značka vedla krátce po silnici Lázně Bělohrad – Miletín. U
druhé autobusové čekárny odbočili jsme vlevo na místní
komunikaci. Po několika desítkách metrů pocítili jsme, že
chybí značky a usilovně zapátrali jsme po nich. Miloš
nalezl jednu značku zrušenou, překrytou zastírací hnědou
barvou a tvrdil, že jdeme správně. Já jsem (ve snaze
zachovat značkařskou hrdost) navrhoval vrátit se
k poslední značce a lépe rozhlédnout se na silnici.
K dohodě nedošlo, Miloš s oběma souputnicemi
pokračovali po neznačené cestě, já jsem je opustil. Vrátil
jsem se k poslední značce, pokračoval po
silnici ještě asi 300 metrů a s dobrým
pocitem, že prokázal jsem důvěru místním
kolegům značkařům, skutečně značení
objevil. Odbočil jsem k rybníku Nadýmák
a lesní cestou pokračoval k rozcestí Pod
Byšičkami. Po žluté značce vystoupal jsem na
Byšičky, kde zařadil jsem zastávku u kostela
svatých Petra a Pavla. Od rozcestí pokračoval
jsem cestou smíšeným lesem do Červené
Třemešné. Dominantou vesnice je kostel
svatých Jakuba Většího a Ondřeje. Poblíž
rozcestí nacházela se další kontrola, jež

nabízela poutníkům zdarma čaj a za adekvátní poplatek jiné nápoje. Další dva kilometry vedly po
silnici do Dachov. Odtud stoupal jsem lesem po zelené značce, tu vbrzku zaměnil za červenou,
abych dorazil k rozhledně Hořický chlum. Na kontrole se dával další čaj, možnosti vystoupat zdarma
na rozhlednu jsem nevyužil s ohledem na zataženou oblohu. S potěšením jsem se setkal se
třemi dopoledními souputníky. Na dalším společném postupu jsme se však opět neshodli, šli oni
mezi zahrádkami do města, já jsem zůstal věrný předložené trase kolem Hlohové kaple, od níž jsem
si odskočil ještě k Věži samostatnosti. Před 15. hodinou, kdy město bylo hlazené slunečním svitem,
došel jsem do cíle pochodu v krajině našeho krásného Podkrkonoší. Obdržel jsem pamětní list a
jednu hořickou trubičku. Poděkování patří pořadatelům za přípravu a organizaci tradiční akce, které
se tentokrát zúčastnilo 762 turistů na pěších trasách a 105 na cyklotrasách. Linkový autobus
společnosti BUS LINE spojující krajské město s Jičínem odjížděl v 15:50 z autobusového nádraží
v Hořicích. V něm cestovalo několik účastníků pochodu O Žižkův štít, mezi nimi turisté z Jičína Miloš
a Jan (autor těchto řádků).
text i foto Jan Vaníček, Jičín

KČT Pecka
Krátké ohlédnutí za Květnovým pochodem
Letos Klub českých turistů odbor Pecka pořádal ve středu 8. května již 42. ročník Květnového
pochodu. Účastníci si mohli vybrat délku trasy 8 km, 15 km nebo 30 km.
V přízemí Obecního úřadu v Pecce probíhala registrace pochodníků všech věkových kategorií. Každý
obdržel mapku s popisem tras, pamětní list a energii na cesty ve formě sladké oplatky. Vše jsme
měli pečlivě připravené, ale nepočítali jsme s rekordní účastí 200 osob. V uplynulých letech
přicházelo okolo 100 lidí, takže letos začaly docházet oplatky, registrační seznam přihlášených už
také postrádal další řádky a noví zájemci stále přicházeli. Samozřejmě jsme vše operativně vyřešili a
úderem desáté hodiny se objevil i poslední dvoustý účastník a my jsme se mohli přesunout na
náměstí k sběrnému autobusu. Ten se již v minulých ročnících osvědčil, protože poskytl možnost
méně zdatným turistům dosáhnout vrcholu Zvičiny, kde si v restauraci všichni doplnili
spotřebované kalorie.
Velikým bonusem letošního ročníku bylo to správné turistické počasí. Pro nás, kdo jsme pochod
připravili, bylo odměnou i to, že stále více rodičů přivádí své děti do přírody a k pohybu.
Již dnes můžeme slíbit, že příští rok opět 8. května pro Vás pochodové trasy připravíme a tímto Vás
všechny zveme k účasti na této pěkné akci. Budeme Vás očekávat od 7:00 hodin do 10:00 hodin
opět v budově Obecního úřadu v Pecce.
Za KČT odbor Pecka Jana Kopecká.

ilustrační foto

Omluva
Omlouváme se pořadatelům pochodu "Žižkův štít" za chybu v datu konání pochodu uveřejněném v
souhrnném výběru pochodů v Královéhradecké oblasti. Uvedli jsme špatné datum 7.4.2019 a mělo
být správně 27.4.2019.
Za redakci J. Kachlík

TURISTICKÉ AKCE V KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTI KČT
OD 1.7. DO 30.9.2019
(výběr z centrální databáze KČT)
Noční výstup na Sněžku za východem slunce
05.07.19 | TJ Sokol Dolní Kalná, Dolní Kalná, okr. Trutnov, 43. ročník, sokolovna Dolní Kalná
Šmajd naším okolím
17.08.19 | KČT, odbor Bohuslavice nad Úpou, Bohuslavice nad Úpou, okr. Trutnov, 43. ročník, hřiště
TJ Jiskra Bohuslavice
Putování podzimním Královédvorskem
07.09.19 | KČT, odbor Dvoráci Dvůr Králové, Dvůr Králové n/L., okr. Trutnov, 17. ročník, Pivovarská
restaurace Tambor, Dvůr Králové, Raisova 699
Vandr přes Vraní hory
14.09.19 | KČT, odbor Žacléř, Žacléř, okr. Trutnov, 42. ročník, Klubovna Národní dům Žacléř
Teplicko-adršpašská 33
14.09.19 | Spolek-RADOST o.s. Teplice n/M, Teplice nad Metují, okr. Náchod, 30. ročník, koupaliště
Teplice n/Met.
Novopacké pochody
21.09.19 | KČT, odbor TJ Nová Paka, Nová Paka, okr. Jičín, 54. ročník, junácká klubovna Nová Paka
Pochod podzimní přírodou
28.09.19 | KČT, odbor Hostinné, Hostinné, okr. Trutnov, 43. ročník, Hostinné – restaurace U Bicana
Posezení turistů a přátel turistiky
28.09.19 | Spolek KČT Náchod, Dobrošov, okr. Náchod, 16. ročník, hvězdicový pochod

Drobná rada na konec
KLÍŠTĚ-ZAJÍMAVÉ… MŮŽE SE HODIT
Finta na klíšťata - jak jednoduché. Paní doktorka mi poradila "fígl", se kterým jsem se nikde jinde
nesetkal. A musím podotknout, že úspěšnost je 100%!
Vatový tampon nebo kousek vaty navlhčit, trošku namydlit, přiložit namydlenou stranou na klíště a
několikrát zakroužit. Je úplně jedno na jakou stranu, moc netlačit - a klíště je venku. Živé, zůstane
na té vatičce, takže i kdyby bylo infikované, nestačí do rány nic pustit, což vždy udělá při chcípnutí.
Je to bezva hlavně u malých klíšťat, která prostě nejde dost dobře uchopit, protože není za co.
Jednoduché, vyzkoušejte!

Panská skála - ilustrační foto

PŘISPĚJTE I VY SVÝM ČLÁNKEM O AKCI, NEBO TYPEM NA VÝLET!
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