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ÚVODNÍK 
 

Novoroční zamyšlení 
Paní Zima přebrala před několika dny, jako každoročně, vládu nad krajem a pro nás turisty 
připravila další proměnu krajiny, do které se rádi vydáváme, podle momentální situace s počasím, 
na běžkách, nebo pěšky, a ti odvážnější i na kolách. Starý rok, ve kterém jsme všichni oslavili 
významná výročí naší republiky i našeho KČT, končí. S pomalu, ale jistě prodlužujícími se dny začíná 
rok nový. Ten bude také ve znamení oslav v našem klubu. Letos oslavíme 130 let klubového 
časopisu TURISTA. Ten nám přinášel po celé ty roky, a stále přináší, reportáže z různých koutů naší 
vlasti i ze zahraničí, inspiraci na výlety a informace z dění v celém klubu. Vykročme tedy s chutí a 
radostí do dalšího, našeho výročního, roku. Obujme si, každý podle své nátury či počasí, běžky nebo 
„pohorky“ a pojďme se projít do, zatím spící, nebo na jaře se probouzející, přírody. Snažme se při 
tom navštěvovat akce pořádané našimi kolegy a kamarády z ostatních odborů a oddílů a věřme při 
tom, že i oni také navštíví námi pořádané turistické akce. K tomu všemu bych Vám všem chtěl 
popřát za sebe i za celý kolektiv Zpravodaje pevné zdraví, mnoho štěstí, šťastnou ruku při výběru 
navštěvovaných akcí a lokalit, mnoho našlapaných kilometrů bez úrazu s dobrou partou a hlavně 
šťastné návraty. 

Za redakci Zpravodaje Jaroslav Kachlík 

 
 

ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ 
 

Předplatné časopisu TURISTA v roce 2019 
 

Do nového roku 2019 vykročí TURISTA s některými novinkami – časopis bude rozšířen o další 
stránky, nová bude koncepce, ceny časopisu a dále se zavedou zvýhodněné ceny předplatného pro 
členy KČT. Nová koncepce, stejně jako nové ceny časopisu pro členy KČT byly vyhlášeny a 
odsouhlaseny již na dubnové celostátní konferenci KČT. Rozšířený časopis bude v roce 2019 
vycházet o rozsahu 76 stran vč. obálky, koncepční úpravy začínají číslem 1–2/2019. 
Nová cena časopisu TURISTA 
Razantní navýšení cen za servis a poštovné, které provedla Česká pošta dvakrát během posledních 
dvou let, se promítlo i do ceny časopisu TURISTA. Od roku 2019 bude pro nečleny KČT cena 
jednoho čísla časopisu 55 Kč, celoroční předplatné pro nečleny KČT pak bude 550 Kč. 
Zvýhodněné předplatné pro členy KČT 
Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy KČT bude 390 Kč. Podmínky zvýhodněného 
předplatného pro členy KČT upravuje platná směrnice KČT „Členské příspěvky a členství v KČT“. 
Zvýhodněné předplatné se nevztahuje na členy se základním typem členství. Objednatelem 
časopisu za zvýhodněné předplatné hromadnou objednávkou je výhradně odbor KČT, výjimečně 
oblast KČT, příp. ústřední sekretariát KČT. Objednatel zodpovídá za to, že zvýhodněné předplatné 
bude poskytnuto pouze členům s rozšířeným či TOP členstvím. Objednávky je možno zaslat kdykoli, 
nejlépe však do 15. ledna 2019. Je možno objednávat i čísla, která již vyšla, avšak pouze do 
vyčerpání zásob. Hromadná objednávka musí obsahovat název, číslo a sídlo odboru KČT, dále 
jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon osoby odpovědné za objednání (na tuto adresu přijde 
složenka a faktura) a také jména, příjmení i přesné, platné a kompletní adresy jednotlivých 
předplatitelů (na jejich adresy bude časopis zasílán). Objednávky se zasílají buď poštou na adresu 
Lidé&Hory, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, nebo v elektronické podobě na e-mail: 



turista@lideahory.cz. Hromadně je možné objednávat časopis i on-line na adrese 
http://www.kct.cz/predplatne-turista. Platby se provádějí až na základě obdržené faktury. Případné 
reklamace, problémy či nejasnosti ohledně objednávání lze řešit na e-mailu turista@lideahory.cz.  
Objednávky v elektronické podobě 
Zhotovitel doporučuje využívat všem zájemcům o objednání celoročního předplatného nebo i 
jednotlivých čísel časopisu on-line objednací systém, který funguje nonstop na 
http://www.kct.cz/predplatne-turista. Tento systém vyžaduje pouze vyplnění základních údajů o 
objednateli. Potvrzení objednávky s uvedením výše platby a vystavení faktury po úhradě 
objednaného časopisu generuje tento systém automaticky. Tyto dokumenty jsou pak automaticky 
zasílány na e-mailovou adresu objednatele. Systém šetří čas a výrazně zjednodušuje evidenci. 

Článek přebrán z www stránek KČT, redakčně upraveno 

 
Klub českých turistů, oblast Královéhradeckého kraje 

 
Záznam z jednání výboru oblasti KČT Královéhradeckého kraje 

Informace ze semináře sekretářů 
Dne 20.10.2019 se konalo v Praze na ústředí jednání sekretářů oblastí. 
Vyúčtování dotací MŠMT pro rok 2018 – Ing. Machátová zdůraznila princip vyúčtování dotace do 30 
dnů po akci. V roce 2019 tento princip bude uplatňován striktně. Kdo ve stanovené lhůtě nezašle 
vyúčtování, ten neobdrží dotaci. Dále požádala o zasílání fotografií z akcí. Když pořadatel dostane 
na akci více dotací provádí se jen jedno vyúčtování. 
Slevový systém EUROBEDS, slevy na dopravu u ČD – slevy jsou stejné, jako v předchozích letech. 
V souvislosti se slevami na dopravu pro seniory zřejmě dojde k mírné redukci IN karet ČD. 
Dotace MŠMT – programy na rok 2019, akce RT a TK. V roce 2019 mohou čerpat dotaci MŠMT 
(program organizace sportu) pouze pobočné spolky. V souvislosti s tím Ing. Slabáková požaduje 
vypracování manuálu pro převod samostatného spolku na pobočný spolek.  
Proběhla diskuze o dotacích pro akce rodinné turistiky a toulavého kočárku. Nesouhlasí seznamy, 
které má p. Vicencová a které jsou uvedeny v kalendáři. Je nutné provést sjednocení seznamů. 
Odbory, které mají zájem o dotaci na jeden z těchto projektů, by měly co nejdříve zaslat přihlášku 
p. Vicencové a na ústředí Ing. Machátové. Na základě těchto přihlášek sekce vypracuje seznam akcí, 
které obdrží dotaci.  
Kalendář akcí 2019 je připraven do tisku. Doplňovat GPS a během roku doplňovat propozice a 
aktualizovat údaje. 
Rozesílání informací oblastem a odborům – dohodnuto, že dle potřeby budou rozesílané 
„Informace pro oblasti a odbory KČT“ pod tímto názvem. 
Oslavy výročí 130 let časopisu Turista a 130 let první značené turistické trasy. 
V roce 2019 je 130 let od prvního čísla Časopisu turistů. KČT společně s Národním muzeem 
uspořádají výstavu o turistice na Vítkově, bude otevřena 11.6.2019 a uskuteční se setkání v Senátu. 
K výročí Turisty se bude 1. a 2.6.2019 konat setkání čtenářů časopisu na Čeřínku. Akci spolupořádá 
oblast Vysočina.  
Akce KČT v roce 2019: akce Novoroční čtyřlístek, akce s Turistickými známkami, Měsíc věží a 
rozhleden, na veletrhu Holiday World v Praze budou mít členové KČT v neděli 24.2.2019 vstup 
zdarma. Stejně jako v předchozích letech bude KČT požadovat shromáždění údajů o uspořádaných 
akcích a o účasti s rozlišením na vlastní akce pro odbor, akce pro veřejnost a brigády (zde počet 
odpracovaných hodin). 
Úrazové pojištění členů – novinkou je nutnost dávat k pojištění souhlas se zpracováním osobních 
údajů. Ing. Nováček připomněl, že potvrzení organizace dává ústřední sekretariát - odbor nebo 
značkaři se vyjadřují jen na rubu formuláře. 



Předávání výkazů majetku – zaslané výkazy majetku se předávají právníkům a ti je nechají vložit do 
rejstříku. Samostatné spolky by si je měly podávat samy, ale pokud budou zaslány na ústředí, předá 
je právník také. Soud v tomto případě může požadovat plnou moc. 
Byla vyhlášená Sbírka na úpravu okolí Jiráskovy chaty a její modernizaci. 
Zpravodaj – oblastní časopis 
Redaktor časopisu p. Kachlík požádal o napsání úvodníku do dalšího čísla Zpravodaje. Současně byl 
vznesen návrh na zveřejnění informací ze zápisu oblasti. Dále se obracíme na členy o zaslání 
informací o kterých mají pocit, že by mohly zajímat veřejnost. 
Významná akce KČT – Český zimní sraz Police nad Metují 14.-17.2.2019 
Pořadatelem akce je KČT Broumov a KPT Police nad Metují, Město Police nad Metují pod  
záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. Členy štábu za naši oblast jsou p. Rohulán a 
p.Vořechovský. 
Různé  Síň slávy – p. Veselý členy výboru informoval o zasedání, které se uskutečnilo 10.10.2018. 
Příprava osobností a odborů na uvedení do Síně slávy. Z naší oblasti přichází v úvahu odbor Jičín a 
z osobností Jakub Všetečka též z odboru Jičín. 
 Silniční značení – problémy s kvalitou cestovních příkazů. 
 Modrá hřebenovka – připomínka k vedení trasy – požadavek města Žacléř o průchod 
 Žacléřem.  

Dana Jágrová, redakčně kráceno 

 
 
 
 

Informace ze schůze Rady Síně Slávy KČT 
Zasedání Rady Síně Slávy KČT se uskutečnilo v Praze v Presidentském salonku na hlavním, 
Wilsonově nádraží (první nástupiště, první kolej...) V programu schůze bylo mimo jiné: 
vyznamenávání zasloužilých členů KČT, uvedení 
do Síně Slávy KČT p. Jaroslava Bursíka, plánování 
akcí Síně Slávy v r. 2019. 
V příštím roce je nutné zpracovat pro uvedení do 
Síně Slávy: 
1)Odbor KČT Ústí nad Orlicí 
2)KČT Brno - 125 let činnosti  
3)KČT Jičín - 127 let činnosti 
Z jednotlivců uvést do Síně Slávy KČT: 
1)p. Kinský 
2)p. Chodovský (architekt) 
3)p. Hauptmann 

Text a foto Josef Veselý, Jičín 
 

 
 
 
 

PŘEDSTAVUJEME CHATY A ZAŘÍZENÍ KČT 
 



TURISTICKÁ CHATA HVĚZDA NA ANDRLOVĚ CHLUMU 
 

  Na chatě Hvězda je stylová restaurace s původním dřevěným interiérem, nabízející speciality 
domácí i světové kuchyně, sezonní nabídku jídel i stálý jídelní lístek. Je tu možnost ubytování v 
útulných pokojích s Wi-Fi pro hosty zdarma, venkovního posezení a výhledů na malebné okolí z 
rozhledny vysoké 49 m. 

    

Chata stojí na kopci Andrlův Chlum (na Andrláku) JZ nad městem Ústí nad Orlicí, v nadmořské výšce 
559 m. Přístup sem je 3 km po žluté značce z nádraží ČD Ústí nad Orlicí; 1 km od autobusové 
zastávky Ústí nad Orlicí, Andrlův Chlum, rozcestí. Lesy v okolí Andrlova Chlumu jsou protkány sítí 
značených turistických tras, pro zimní i letní výlety. Při nich se můžete pokochat pohledy na 
vrcholky Orlických hor, Krkonoš a Jeseníků z ocelové rozhledny Stříbrná krasavice vysoké 52 m, 
stojící hned vedle chaty.   
  Turistická chata nabízí ubytování ve 4 pokojích s celkovou kapacitou 19 lůžek (2x6, 1x3, 1x4 lůžka). 
Pokoje jsou útulně zařízeny a k dispozici mají společné sociální zařízení. V restauraci s původním 
dřevěným interiérem je k posezení 40 míst, v salónku je 20 míst, ve velkém sále 50 míst. Kuchyně 
nabízí krajové speciality, jídla připravovaná u stolu hosta, pochoutky mezinárodní kuchyně, 
zmrzlinové poháry. 
Ubytování: listopad – březen pouze po dohodě. Cena ubytování je 250,-Kč/os/noc, pro členy KČT 
200,-Kč/os/noc, pes za příplatek 50,-Kč/noc 

Historie: 
  Průzkum pozemků pro výstavbu chaty na 
Andrlově chlumu byl proveden již začátkem 
ledna 1936 a 6. května byla uzavřena smlouva o 
koupi potřebné plochy. Pozemky zaplatil továrník 
JINDŘICH JANDERA a později převedl za 
symbolickou cenu na KČT. Stavební práce byly 
započaty o rok později. Změna politického 
uspořádání okresu a odtržení Sudet znamenalo 
roční přerušení prací, obnoveny byly až 5. srpna 
1939. Válečná doba vedla vedení KČT Ústí nad 
Orlicí k tomu, upustit od stavby chaty 

s rozhlednou. Rozhodnuto bylo vybudovat zde pouze útulnu, která by poskytla skromné 
občerstvení a střechu nad hlavou příchozím turistům. V roce 1948 chatu převzala tělovýchovná 



jednota, která ji po několika letech prodala Jednotě v Ústí nad Orlicí. V roce 1990 vzniká opět KČT a 
ústeckoorlickému výboru se podařilo dosáhnout toho, že 1. 1. 1992 je opět chata turistů. Ústeckým 
turistům však přibylo pořádné břemeno. Po čtyřicetiletém panování Jednoty je chata náležitě 
zplundrována. Nastala doba budování a oprav. Přicházejí však stále horší časy. Nároky hygieny na 
provoz restauračních zařízení stoupají, ústečtí turisté museli v roce 2004 přistoupit k rekonstrukci 
kuchyně a jejímu rozšíření. Přistavěno bylo sociální zařízení, to stávající rekonstruováno. Rovněž 
bylo rozšířeno restaurační zařízení. 
TŘI ROZHLEDNY NA ANDRLOVĚ CHLUMU 
  Na začátku minulého století sílily v Ústí nad Orlicí snahy o zkrášlení města a o zvýšení turistického 
ruchu ve městě a okolí. Stavbou rozhledny měl být podpořen rozvoj turistiky i v okolí města. Na 
konci roku 1905 předložil stavitel HERNYCH plán a rozpočet na rozhlednu. Na tomto základě se 
okrašlovací spolek rozhodl postavit 30 m vysokou rozhlednu ještě během roku 1905. Vzorem se 
stala rozhledna v Bouzově.  Slavnostní otevření rozhledny se uskutečnilo v neděli 27. srpna 1905 za 
velké účasti lidu. Ústečtí občané byli z rozhledny nadšeni a hojně ji navštěvovali až do 16. dubna 
1918. V noci na 17. dubna bohužel krásná dřevěná rozhledna do základů shořela. Sedmnáct dalších 
let se o nové rozhledně pouze snilo. 
  V roce 1941 výbor KČT se Zeměpisným ústavem ministerstva vnitra postavil na Andrlově chlumu 
dřevěnou triangulační věž, která byla upravena jako rozhledna se schodištěm a zábradlím. Byla 
uvedena do provozu v září 1941. Vysoká byla 35 metrů s vyhlídkovým stolcem ve výši 26 metrů. Po 
roce 1948 se technický stav druhé rozhledny čím dál víc zhoršoval. Počátkem šedesátých let musela 
být stržena, jelikož výstup na ní byl životu nebezpečný. 
  Odbor klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí navázal úzkou spolupráci s Městským úřadem v Ústí 
nad Orlicí. Protože pro KČT i pro město odhadované náklady na výstavbu kamenné rozhledny 
představovaly sumu, která nebyla momentálně k dispozici. Reálná šance na rychlé řešení postavení 
rozhledny se naskytla v druhé polovině roku 1994, kdy 
majitel a uživatel retranslační věže na Andrlově chlumu 
podali návrh na demontáž a následnou kompletní obnovu. 
Konečné rozhodující ANO řeklo městské zastupitelstvo 18. 
1. 1995.  Do konce dubna 1995 byla zpracována prováděcí 
projektová dokumentace a 25. 10. zahájena vlastní montáž 
rozhledny. Slavnostní otevření rozhledny se konalo v 
prosluněnou neděli 19. května 1996. Ten den přišly na 
Andrlův chlum více jak čtyři tisíce návštěvníků, kteří se 
kochali výhledem z 34,6 metrů vysoké vyhlídkové plošiny. 
Lze z ní spatřit čtvrtinu Království českého od Krkonoš přes 
Orlické hory až po Jeseníky. Celkově je rozhledna vysoká 
52,4 metry a váží 54 tun. K vyhlídkové plošině vede 183 
schodů. 
  O "Stříbrnou krasavici" na Andrlově chlumu se patnáct let 
stará Klub českých turistů Ústí nad Orlicí. Stala se 
dominantou města i cílem tisíců turistů. Od slavnostního 
otevření 19. května 1996 do 31. srpna 2010 ji navštívilo více 
jak 175 000 milovníků dalekých výhledů. To je v porovnání s 
dalšími českými rozhlednami zcela výjimečné.  



UBYTOVNY KČT ČESKÁ LÍPA 

 
Ubytovna ve Vlčí Hoře u Krásné Lípy 

Ubytovna je u silnice č.265 procházející obci Vlčí 
Hora a spojující Krásnou Lípu s Velkým Šenovem. 
V ubytovně je celoročně k dispozici celkem 28 
lůžek, kuchyňka, společenská místnost a novotou 
zářící zrekonstruovaná umývárna, sprcha a wc. 
Možnost připojení k WIFI a parkování u objektu. 
Zahradu u domu je možné využít ke stanování a 
hraní míčových her a je tu možné použít ohniště. 
Ceník ubytování platný od 1.1.2019: 
                                                                              nečlen KČT                člen KČT       
Dospělí                                                                180,- Kč/den             130,- Kč/den       
Děti, studenti do 26 let a dětské kolektivy   110,-Kč/den                 70,-Kč/den           
Děti do 3 let bez nároku na lůžko - zdarma 
Pronájem celé chaty 3.000,- Kč pokud objednavatel potvrdí cenu za celou chatu bez ohledu na věk 
nebo počet ubytovaných. 
Pes NELZE - důvod: stížnosti ubytovaných na nezvladatelné psy dalších spolubydlících.  
Nástup na ubytování ve všední dny od 15:00 do 20:00 hod, o víkendech a svátcích po dohodě se 
správcem. 
Správce: Karolína Sajfertová - Němčanská 727 871 197, chatavlcihora@atlas.cz  
Adresa: Vlčí Hora 146, 407 47 Krásná Lípa, okres Děčín 

 
 

Ubytovna vila Adéla v České Lípě 
Vila Adela je dvoupatrová ubytovna ležící skoro v centru České Lípy. Je v ní celoročně k dispozici 32 

lůžek ve 2 – 5 lůžkových pokojích. Ve výbavě 
pokojů jsou lůžka, skříň, stůl a židle, noční stolky a 
tichá lednička! Na každém patře je kuchyňka se 
základním vybavením. Hygienické zařízení je 
společné. WC oddělené. Zajímavostí je retro 
umývárna. Další možností je použití společenské 
místnosti a klubovny. Ubytovaní mohou parkovat 
na velké zahradě okolo vily, dále mohou využít 
uzamykatelnou úschovnu kol a na zahradě 
ohniště se dřevem. Samozřejmostí je WIFI. 
Cena ubytování: 
Dospělí 160,- Kč; děti 120,- Kč; dětské kolektivy 

100,- Kč. 
Člen KČT: dospělí 120,- Kč; děti 80,- Kč. Děti do 3 let bez nároku na lůžko – zdarma. 
Správce: Ladislav Sykáček – tel. 607 045 019 
Adresa: Vila Adela, Děčínská 1414/10, 470 01 Česká Lípa 

Z podkladů různých internetových stránek zpracoval M. Vořechovský 

 

 

 



STŘÍPKY Z ODBORŮ 
 

KČT Trutnov 
 

Pojďte s námi do Bohuslavic nad Úpou 
Je sobota 27. 10. 2018 a já už několik dnů 
přemýšlím, jak vyrazit a dojít na start tohoto 
pochodu. Asi nestárnu, ale jen se vracím 
k podpoře odborů klubu českých turistů, minulý 
týden „Spadaným listím“ pořádaný úpickými 
turisty. Dnes bohuslavickou partu s bezva 
zázemím na fotbalovém hřišti. Mé tělíčko, 
nakonec vše vyřešilo a rozhodlo, že jsem v 9.10 

hod. odjela autobusem do Bohuslavic s kolegou Jiříkem z Trutnova. Počasí takové pod mrakem, 
dobré na turistiku. Vypíšeme startovní lístky a vcházíme do klubovny, či jak to nazvat a již velké 
vítání. Přátelé z Náchoda, Iva s Pepou ze Smiřic a nejvzdálenější pořadatelé z Ústí nad Orlicí Eva a 
Karel, Láďa Sluka z Bělohradu a tak dále. Prohodím se všemi pár slov a vyprovodím Pepu s Ivou, 
neboť už spěchají na 15 km trasu. No a já, aniž by člověk chtěl, čas letí, dám zde snad poprvé 
výborný guláš s chlebem, startovní pivko a že vyrazím po modré značce přes kopec domů do 
Trutnova 10 km. Před mým odchodem se zdravím s partou z našeho odboru Trutnov, která právě 
dorazila. 
  Po rozloučení, ještě dám řeč venku s Jardou Teichmanem předsedou, Standou Meisnerem 
trasířem, Petrem Dlouhým dnes kuchařinkou za pultem a dalšími. No a mezitím vyrazil i Jirka a diví 
se, že jsem ještě tam. 
  Je 11.11 hod. Po krátkém zaváhání místo po modré vyrážím po původní značce k bývalé vlakové 
zastávce Bohuslavice n/Ú (dnes přeznačeno, což je škoda veliká) a šup přes koleje na romantickou 
cestu. Po schodech stoupáme na Čížkovy kameny, trochu kritizujeme Trailovou cestu, ale dnes je 
klídek. Po chvilce je další taková romantická alej směr Markoušovice a po ní přichází přátelé 
z Dobrušky, plním domácí úkol a hlásím, že manželé Ryšaví se zúčastnili našeho pochodu Memoriál 

Mirka Petiry. Je to legrace, neboť jdeme jako proti všem, totiž 
opačně. Za chvíli nevěří svým očím Iva s Pepou, že jsem změnila 
trasu. Haha. Loukou a cestičkou po červené, se už těšíme na pana 
Laštovičku, dám malé pivko a dojídáme zbytky jednohubek po 
včerejší oslavě „Silvestr chalupářů.“ Je to báječný člověk, který dnes 
zakončil sezonu a už se těšíme na Jarní bohuslavický pochod 
v r.2019, kde si přejeme se zde zase setkat. Minulý týden jsem 
pokračovala po žluté na Paseky, dnes jdeme po červené a zase 
vzpomínky. Po 14 hodině vcházíme na Řehačku, kde se chystá 
soukromá párty od 15 hod. Vidím připravené podium pro hudbu, již 
přijíždějí muzikanti. Objednám si kávu turka a sklenici vody 
kohoutkovici. Jirka hovoří s přáteli, dochází sem též Láďa Sluka. 
Poprosím o razítko a vyrážím dále sama, po cyklostezce k panelce, 
odkud si veselé poskakuji dolů, do Lhoty, počasí se vyjasnilo, je 
pěkně. Před Poříčím je po delší době otevřená Česká hospoda, 
neodolám na doporučení Jirky a navštívím ji. Místo pitného režimu 

objednám si dezert čokoládový s horkým malinovým džemem a šlehačkou. Řeknu vám, to byla 
sladká, výborná bomba. 



  No a už jen zbývá po červené značce vystoupat 
okolo kolejí v Poříčí, dále dolů okolo FK Poříčí 
k vlakovému nádraží, nad ním po žluté přes Nové 
Dvory, k restauraci na Dvoračce, k řece Úpě, 
rodinka tu krmí kačeny. 
  Stavím se v Penny marketu a v 17.40 hod vcházím 
do bytečku v Trutnově. Děkuji pořadatelům a 
možná Silvestrovské setkání u Jeskyňky. Asi 20 km. 

        Text a foto Maruška Vrabcová 

 
 
 

TAJNÝ VÝLET KČT 2018 
Odtajněno: sobota 1. prosince 2018 v 08:07 hod. (v autobusu) HARRACHOV, MUMLAVSKÝ 

VODOPÁD, SKLÁRNA NOVOSAD 
 
Uskutečnil se oproti předcházejícím ročníkům o 28 dnů 
dříve, což ale neodradilo zájemce od účasti na této 
tradiční akci pořádané KČT. Zúčastnilo se jí 48 členů i 
nečlenů KČT. Sobotní ráno se probudilo do krajiny 
posypané sněhem a vytvořilo alespoň trochu předvánoční 
atmosféru. Po příjezdu do Harrachova čekala účastníky 
nejprve procházka k Mumlavskému vodopádu, který 
přesto, že v něm bylo málo vody, ač patří mezi 
nejvodnatější v Krkonoších, vytvořil unikátní dílo přírody - 
krásný ledopád. Procházka pak pokračovala Harrachovou 
cestou do sklárny Novosad, kde byla pro účastníky 
zajištěna komentovaná prohlídka druhé nejstarší sklárny 
v Čechách. Sklárna se výhradně zabývá ruční výrobou 

luxusního nápojového, dekorativního a broušeného skla a lustrů. 
Za svou mnohaletou historii si sklárna a její skláři vypracovali 

pověst těch nejlepších mistrů ve 
svém řemesle. Ke shlédnutí zde 
byla i unikátní 100 let stará 
historická brusírna skla, poháněna 
transmisemi a vodní turbínou. Po 
prohlídce sklárny následovala 
prohlídka sbírky skla v přilehlém 
muzeu a podnikové prodejny s 
možností nákupu vánočních dárků. 
Tajný výlet pak byl zakončen 
společným obědem v pivovarské restauraci s ochutnávkou místního 
piva František a Čerťák.  

 Text a foto Josef Tuček 

 
 
 



KČT Jičín 

 

Posezení turistů a přátel turistiky – Dobrošov 
Spolek KČT Náchod 

Čtyři příslušníci naší rodiny – dvě Alenky a dva Janové – 
vystoupili o svátku svatého Václava před devátou hodinou 
z autobusu náhradní přepravy u vlakového nádraží 
v Náchodě. Přijeli jsme jako účastníci 15. ročníku „Posezení 
turistů a přátel turistiky – Dobrošov“, jež pořádal Spolek 
Klubu českých turistů Náchod. (Setkání bylo zařazeno 
k akcím „100 let ČSR“.) Zlákala nás vidina vlastní pěší trasy 

(kterou navrhla manželka) zvlněnou zdejší krajinou, jíž protéká Metuje, jakož i pohledy z výšin, 
k nimž příslib spatřovali jsme v příznivé předpovědi počasí. Na trasu 
vydali jsme se po modré značce. Po několika desítkách metrů jsme 
poprvé pozdravili zde poklidným tempem plynoucí Metuji. Stoupali 
jsme kolem pivovaru ven z města. Po mírném stoupání lesní cestou 
následoval sestup do Bělovsi. Dotázali jsme se kolemjdoucí ženy na 
lázeňské budovy, ona ukázala k nablízku stojícím objektům 
nehezkého vzhledu. Dialog se zatočil ještě k místní kyselce (Idě), 
ukázalo se však, že její sláva již skončila. Po zelené značce stoupali 
jsme do vyšších poloh, nejprve lesem, poté volnou krajinou, v níž 
ohlíželi jsme se k okresnímu městu s dominantou – zámkem vršku 
kulatýho.  
Cestou jsme minuli několik objektů pohraničního opevnění 
vybudovaných v pohnutých dobách 30. let minulého století. (Na 
tomto místě přiznávám, že význam těch obranných prvků vnímám, 
avšak po jejich technických parametrech jsem nikdy nepátral.) V čase 

80. výročí mnichovského diktátu je třeba vyzdvihnout tehdejší odhodlání vlast bránit.  
Na oploceném pozemku se nacházelo stádečko jelení zvěře. Stoupání končilo až v Dobrošově. 
Zastavili jsme se u kaple sv. Antonína Paduánského. Přiblížil se hlavní objekt našeho snažení: 
Jiráskova chata. Za symbolický účastnický poplatek obdržel každý (gulášovou nebo frankfurtskou) 
polévku, k níž přidali jsme potraviny za vlastní prostředky. Výstava, živá hudba, informace o historii 
chaty a další prvky bohatého programu – to vše přispělo ke slavnostní atmosféře. Z rozhledny bylo 

možné pohlížet všemi směry, vzdálenější 
vyvýšeniny byly však v lehkém oparu. Razítka do 
trasovníků a zdarma pohlednice každému, 
potěšily. Od Jiráskovy chaty jsme putovali po 
značce červené. V osadě Jizbice jsme se zastavili u 
kaple Panny Marie Lurdské. Za vsí již následoval 
sestup k Metuji, do údolí s názvem Peklo. Řeka 
byla kouzelná, zdálo se, že každých sto metrů 
promění se: chvíli byla široká s hladinou klidnější, 
chvíli užší s pohybem rychlejším, voda hladila 
balvany i skotačila po nich. Podivuhodných skal na 

břehu si musel všimnout i jedinec, jenž neživé přírodniny zrovna neobdivuje. Po mírném stoupání 
po silnici jsme přišli do Nového Města nad Metují. (Cestou kolem sokolovny jsem zavzpomínal na 
15. říjen 2011, kdy jsme se zúčastnili zdejšího pochodu.) Po modré značce jsme došli k vlakovému 
nádraží, na němž má pamětní desku zdejší rodák armádní generál Karel Klapálek. Po trase, kterou 



jsme zvolili pro státní svátek, jsme ušli 15 kilometrů. Poděkování patří náchodským pořadatelům za 
organizaci tradičního setkání turistů na Dobrošově. V 16:25 jsme odjížděli autobusem náhradní 
přepravy z Nového Města nad Metují. 

Text: Jan Vaníček, foto: Alena Vaníčková, Jičín 

 
 

Hvězdicový výstup na Žaltman 
KČT, odbor Malé Svatoňovice 

 
Sobota 6. října 2018. Krátce před desátou hodinou přijel jeden 
motorový vůz řady 810 do železniční zastávky Radvanice (na trati 
Trutnov – Teplice nad Metují). Z něho vystoupili jsme s manželkou 
Alenkou. Přijeli jsme opět do Jestřebích hor, tentokrát podpořit 
svou účastí 20. ročník Hvězdicového výstupu na Žaltman pořádaný 
turisty z Malých Svatoňovic. (Pozorný čtenář mých lístků jistě 
povšiml si, že se nám v posledních dvou letech v tomto koutě 
domoviny dosti zalíbilo.) Pohlazeni zvlněnou krajinou, jejíž krása 
podtržena byla podzimním sluncem, odebrali jsme se po modré 
značce vedené po silnici mírně se svažující do stejnojmenné obce. 
Tam přešli jsme na značku červenou. Kostel svatého Jana Křtitele 
nezůstal stranou naší pozornosti. Začalo stoupání: nejprve cestou 
mezi poli a loukami, z níž otáčeli jsme se stále k terénním 

nerovnostem 
kolem. Potom 
přešli jsme do 

smíšeného lesa, v němž stoupali jsme zpočátku po 
komunikaci s asfaltovým povrchem, posléze lesní 
stezkou. V lokalitě Paseka – přesněji v turisty dosti 
zaplněné Jestřebí boudě – jsme zařadili hlavní 
zastávku onoho dne. Zaregistrovali jsme se u 
pořadatelů, uhradili nízké startovné a obdrželi 
pamětní list a oplatky. Přibyla razítka do trasovníků. 

Z bohaté nabídky restaurace jsme si k plné spokojenosti vybrali 
palačinky s čokoládovým přelivem, šlehačkou a ovocem. 
Nezapomněli jsme ani na nápoje. Pozdravil jsem čtveřici 
novopackých přátel. Nasyceni pokračovali jsme lesem po zelené 
značce vzhůru k nejvyššímu bodu turistické akce. (Na Žaltmanu 
stále ještě stojí původní rozhledna z roku 1967.) U Bílého kůlu 
jsme zavzpomínali na letošní – v čase velikonočním konanou – 
aktivitu Bílá u Bílého. Stále po zelené pokračovali jsme mírně 
zvlněnou svážnicí. V místech, kde mýtní porosty byly již obnoveny, 
otevřely se krásné výhledy do okolí. Z Odolova jsme šli po červené 
značce, jež vstoupila hned za vsí do lesa. Bez povšimnutí 
neponechali jsme důlní vozíček na uhlí, který se nachází při cestě a 
připomíná časem zavátou již slávu Žacléřsko-svatoňovické uhelné 
pánve. Sestoupili jsme do Horního Kostelce. V pokročilém 
odpoledni přiblížil se Červený Kostelec, který manželka vybrala za 
cíl dnešního výletu. Po 22 kilometrech nastoupili jsme do rychlíku 



R 922 Metuje, který odjížděl v 17:11, spokojeni s první říjnovou sobotou prožitou v Jestřebích 
horách. Poděkování náleží pořadatelům, kteří obohacují nabídku podzimních akcí hvězdicovým 
výstupem v malebné krajině. 

Text Jan Vaníček, foto Alena Vaníčková, Jičín 

 
 

Tajný výlet s KČT – odborem Jičín 
 
Ke kalendáři akcí, jež pořádá Klub českých turistů – odbor Jičín, patří již několik let tajný výlet. Koná 
se (v režii pana předsedy odboru) v závěru roku. Ten poslední, kterého se zúčastnilo deset turistů 
(mezi nimi moje manželka Alena se mnou), se uskutečnil v sobotu 15. prosince 2018, kdy bylo 
v Jičíně ráno zataženo, teplota mírně pod nulou. Účastníci věděli dopředu, že mají být v 8:25 na 
jičínském vlakovém nádraží, že se pojede kousek vlakem, pěší trasa dlouhá 12 kilometrů povede 

nejprve po zelené trase, potom po červené a nakonec po 
neznačené cestě. Někteří se nechali překvapit, jiní 
nevydrželi a v kombinaci studia turistických map a 
odjezdů vlaků do různých směrů vybírali nakonec jen ze 
dvou možností, kam by se mohlo dojet. Regionovu 
nasazenou na trati Jičín – Nymburk jsme opustili krátce 
po deváté hodině v Rožďalovicích, sídelním útvaru, jenž 
byl již roku 1340 za Jana Lucemburského povýšen na 
město. (Zavzpomínal jsem, kterak jsem tam za horkého 
léta – 20.7.2018 – končil svou osmnáctikilometrovou 
trasu z Městce Králové.) Od nádraží jsme se vydali po 

zelené značce na náměstí. Nabízelo se pohlédnout ke dvěma dominantám města: ke kostelu sv. 
Havla, který byl budován v letech 1725-34, a k zámku, který byl postaven kolem roku 1620 jako 

renesanční a v 18. století barokně přestavěn. Na náměstí, kde stojí 
mariánský sloup z roku 1718 byl poklid. Zastavili jsme se u pomníku 
mistra Jana Husa poblíž kostela, na informačních panelech přečetli 
jsme si o městě a jeho rodácích, k nimž patří především Jiří 
Melantrich z Aventina (1511-1580, nakladatel) a Gustav Adolf 
Lindner (1828-1887, zakladatel české pedagogiky jako vědy). 
Město jsme opustili 
po mostě přes Mrlinu. 
Cesta listnatým lesem 
nás dovedla k Bučickému 
rybníku – z větší části 
zamrzlému – a 

stejnojmennému 
(větrnému) mlýnu, jenž 

slouží jako pohostinské místo. Ochotný provozovatel 
slitoval se nad turisty a pozval je dovnitř, jejich pohyb 
v poklidu sledovali dva pávi. Nabídka polévek a teplých 
nápojů se hodila. Po nečekané (ale vítané) zastávce jsme pokračovali do osady Křešice. Odtud jsme 
pokračovali po značce červené k Pilskému rybníku. Pro další pokračování vybral pan předseda již 
v domácí přípravě v aplikaci mapy.cz neznačenou cestu vedoucí zpočátku listnatým lesem, poté 
volnou krajinou mezi poli a loukami. Po půl druhé jsme došli do obce Dětenice. S přihlédnutím 
k tomu, že ve 13:48 odjížděl spoj společnosti BUS LINE do Jičína bylo navrženo jej využít – nad 



návrhem kterým zapanovala jednota – jsme po 12 kilometrech na čerstvém vzduchu tajný výlet 
ukončili. Dětenický barokní zámek, který byl přestavěn z renesanční tvrze v letech 1762-65, kolem 
něhož se nachází anglický park se vzácnými dřevinami, jakož i vyhlášenou středověkou krčmu jsme 
ponechali pro jinou příležitost.  
Poděkování patří panu předsedovi, který směruje výlety do méně navštěvovaných míst krajiny, kde 
žijeme. 

Text a foto Jan a Alena Vaníčkovi, Jičín 

 
KČT Úpice 

 

Představujeme TOM „Loupežníci z Brend“ odboru KČT Úpice 
 

V roce 2003 byl založen oddíl mládeže odboru KČT Úpice. Na první schůzku přišlo jen několik 
zájemců, postupně někteří odpadli, další přivedli kamarádi. Nakonec se počet ustálil na 12 členech. 
Zjistili jsme, že v našem městě je tolik tělovýchovných jednot, které sdružují mládež, že na turisty 
moc dětí nezůstává. Soustředili jsme se tedy na celý region a pozvali děti z celého širokého okolí. 
Tento tah se nám vyplatil a počet členů se v dalších letech pohyboval okolo 30 dětí. Pravidelné 
schůzky později nahradili sobotní výlety a víkendové akce. Každý rok byl pořádán turistický tábor a 
to na naší základně na Jestřebí boudě a v rámci Celostátních srazů KČT. V posledních 5 letech pak 
díky aktivní člence odboru pí Dubnové a 8 odchovanců (všichni byli zakládajícími členy TOM) se 
počet dětí v TOM odboru stále rozrůstá a v současné době se zastavil na 65 členech. Zajímavý 
turistický program láká další zájemce z celého regionu a připojují se i děti chalupářů z našeho okolí. 
Dobrou prací s mládeží se nám daří omlazení členské základny. Většina dětí, které prošli TOM, 
zůstává v odboru a podílejí se na činnosti a to jak v odboru, tak i při zajišťování provozu Jestřebí 
boudy. Věkový průměr odboru je díky tomu 32 let. Pestrou činnost TOM můžeme zajišťovat díky 
velké podpoře města Úpice a v poslední době i díky dotacím z ústředí KČT. 

Vořechovský Miroslav, předseda KČT, odbor Úpice 
 

 
POZVÁNKY NA AKCE 

 
 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

ODBOR HOŘICE 

 

vás zve na 

39. 

ZIMNÍ PŘEJEZD-PŘECHOD 

ZVIČINY 

 

memoriál Petra Holveka 



 

v sobotu 5. ledna 2019 

Trasy : Svou trasu si každý zvolí sám. 
Registrační průchozí místo : 
Raisova chata 10:00 – 14:00 hodin 
Informace : 
Jiří Krejcar 
Štorchova 1725 
508 01 Hořice 
mobil 603490191 
e-mail: krejcar@wo.cz 

    
V případě nedostatku sněhu je akce 

PĚŠÍ nebo CYKLO. 
 

 

22. ZIMNÍ TÁBOŘENÍ 

NA ZVIČINĚ – 671 m n.m. 

 

memoriál Milana Poláka 

 

4. – 6. ledna 2019 

 
pátek od 16:00 hodin – neděle do 10:00 hodin 

Prezentace : Raisova chata na Zvičině 
 

Informace: 
 Vladimír SLUKA 
   Kostelní 536 

     507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD 
       mobil 774 504 267 

         vl.sluka@seznam.cz 
www.kct-horice.sweb.cz 

 

http://www.kct-horice.sweb.cz/


 
KČT Úpice 

pořádá 16.února 2019 
18.ročník akce 

                                                                                                                                                           

 

“ZA OHŘÁTOU MEDOVINOU” 

 
Akce pro běžkaře i pěšáky na trasách zvolených dle své zdatnosti 

s průchozím místem na Jestřebí boudě v osadě Paseka v Jestřebích 
horách  

Registrace na Jestřebí boudě od 9,00 do 16,00 hodin.  
Startovné 30,- Kč, člen KČT a děti 20,- Kč 

Po registraci obdržíte upomínkový list, dospělí medovinu a dítě sušenku.  

 

Do zimní přírody vás zvou úpičtí 
turisté   

 
 

 
 
 
 
 

TURISTICKÉ AKCE V KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTI KČT 
OD 1.1. DO 31.3.2019 
(výběr z centrální databáze KČT) 

 

Kudy na 

Jestřebí 

boudu??? 



datum název      místo konání 

1. 1. 2019 Novoroční čtyřlístek 2019 (16. ročník) Nové Město n/Met 

                                                                                                                                 okr: Náchod 

 

1. 1. 2019 Novoroční hvězdicový výstup na Rýchory (34. ročník)             Rýchorská bouda 

         okr: Trutnov 

 

1. 1. 2019 Novoroční výstup na Žaltman (25. ročník) Žaltman           okr: Trutnov 

  okr: Trutnov 

 

4. 1. 2019 Zimní táboření na Zvičině (671 m) – Memoriál Milana Poláka Zvičina 

6. 1. 2019 (22. ročník)     okr: Trutnov 

 

5. 1. 2019 Zimní přejezd a přechod Zvičiny – Memoriál Petra Holveka Zvičina 

 (39. ročník) okr: Trutnov 

 

12. 1. 2019 LP Staropackých hor (49. ročník)  Stará Paka 

                                             okr: Semily 

 

26. 1. 2019 Memoriál Jindry AXMANA – lyžařský přejezd a pěší pochod Hostinné 

 (35. ročník)   okr: Trutnov 

 

2. 2. 2019 Lyžařský přejezd Rýchor (48. ročník) Žacléř 

                                           okr: Trutnov 

 

2. 2. 2019 Přejezd Javořích hor – Memoriál Emericha Ratha (16. ročník) Broumovsko 

                                                   okr: Náchod 

 

2. 2. 2019 Za zmrzlým Čepelkou (23. ročník) Malé Svatoňovice 

                                                   okr: Trutnov 

 

16. 2. 2019 Za ohřátou medovinou (18. ročník) Jestřebí hory 

                                                    okr: Trutnov 

 

30. 3. 2019 Pochod Českým rájem – Putování za Rumcajsem (53. ročník) Jičín 

                                                okr: Jičín 

 

30. 3. 2019 První jarní kilometry (36. ročník) Trutnov 

                                      okr: Trutnov 

 

 

 

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