
                                                                                                                                    

 

 

Zpravodaj č. 3/21 
      
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Úvodník 
Zprávy z kraje 
Zajímavá místa našeho kraje 
Střípky z odborů 
- KČT Jičín 
Turistické akce 



ÚVODNÍK 
 
Snažím se vymyslet něco do úvodníku a tak procházím minulé Zpravodaje a pročítám úvod-
níky. Při tom jsem si uvědomil, kdo a kolikrát nám svým článkem přispěl. Nejvíce příspěvků 
je z Jičína, jmenovitě od pana Vaníčka a za to mu patří můj dík. A mě tak připadá, že se 
v ostatních odborech vlastně nic neděje, že nikdo nic nedělá. Pak se ale stačí podívat na 
sociální sítě a zjišťuji, že to tak není, že se opravdu něco děje. Členové KČT se účastní růz-
ných turistických akcí pořádaných v jejich okolí, že chodí na výlety a procházky do přírody. 
Pak si přečtu některé příchozí e-maily kde jsou pozvánky z okolních odborů na jimi pořá-
dané akce a vidím, že to není zase tak špatné, že se pořád něco děje, že máme stále kam 
chodit na pochody, na vycházky do přírody. Můžeme jít sami nebo s partou kamarádů a 
sledovat, jak se známá místa mění, nebo poznávat místa neznámá. Proč se tedy nepodělit 
s ostatními se zážitky z našich výletů či akcí? Proč nenapsat pár řádků a podělit se o své 
zážitky? Proč nepropagovat tímto způsobem své akce i činnost? Není to škoda? Myslím, že 
je! A proto je mým přáním, aby mi chodily vaše příspěvky v hojném počtu. Aby se i ostatní 
dozvěděli ze Zpravodaje, co kdo pořádá a jak se tam komu líbilo, případně z čeho se od 
ostatních poučit, nebo co se snažit udělat lépe. Zamyslete se nad tím a posílejte své zážitky 
z akcí, procházek, výletů s několika fotkami, ale klidně i bez nich. Náš Zpravodaj díky tomu 
bude pestřejší a zajímavější. A na konec bych vám chtěl jen předem poděkovat za zaslané 
příspěvky. 

J. Kachlík 

 

Ilustrační foto 

 



ZPRÁVY Z KRAJE 
 

Výběr z jednání výboru oblasti KČT Královéhradeckého kraje. 

 
Oblastní kalendář 
Oblastní kalendář je ve fázi posledních úprav. Nejvíce nás mrzí zbytečné několikanásobné 
urgence – nakonec všechny tradiční akce budou zařazeny. 
Metodik oblasti   
Metodik oblasti v roce 2020 vyškolil 2 zájemce o získání kvalifikace vedoucí. Současně při-
pomínáme, že je možné se s p. Vořechovským domluvit na proškolení zájemců o získání 
kvalifikace pro vedení členů odborů na akcích. 
Akce „Den za obnovu lesa“   
Tímto se obracíme na odbory a jejich členskou základnu k opětovné podpoře akce spojené 
s výsadbou stromků „Den za obnovu lesa“, která se bude konat 16.10.2021 od 10,00 do 
16,00 hodin v lokalitě Hájemství, část obce Vítězná asi 15 minut od Dvora Králové nad La-
bem. Mimo výsadby stromků je akce doplněna dalším doprovodným programem. Oblastní 
výbor má zájem se akce zúčastnit a pokud bude zájem zajistí autobus. 
Les je částečně naše tělocvična a tak mu pojďme pomoci. 
Odznak – Za historií chat KČT 
Plněním podmínek tohoto odznaku je návštěva chaty a do záznamníku otisknout razítko. 
V současné době řešíme stížnost na neposkytnutí razítka na chatě Šerlich. Ihned po pře-
dané informaci byla záležitost řešená. Další problematické místo je Kolínská bouda a bufet 
Kufr. 

Ilustrační foto 



ZAJÍMAVÁ MÍSTA NAŠEHO KRAJE 
 

Turistická chata KČT Na Čiháku 
 

Chata s celoročním provozem, která je v majetku Klubu českých turistů, nabízí ozdravné, regenerační 
nebo naučné pobyty v klidném prostředí Orlických hor na hranici s Polskem. Tuto tvoří tok hraničního 
Červeného potoka, který se vlévá do Divoké Orlice u Zemské brány cca 800 m pod Čihákem.                                                                                                                                                                             

Ubytování 
Poskytujeme ubytování v jedno až čtyřlůžkových 
pokojích, jde o levné ubytování turistické třídy. K 
dispozici jsou i dva bezbariérové apartmány. Chata 
byla před několika lety zcela zrekonstruována. Nové 
sociálky jsou společné na chodbě, v pokojích je 
umývadlo. Pokud není obsazena plná kapacita 
chaty, snažíme se rodiny, páry či podobné menší 
skupinky, ubytovávat tak, aby měli vlastní sou-
kromí. Pro školy a skupiny poskytujeme po dohodě 

slevu. Na patrech WiFi zdarma. Možnost ubytování na pozemku chaty ve vlastním stanu. 
Stravování 
Vaříme domácí jídla v polopenzi nebo plné penzi v příznivých cenách a jsme schopni se přizpůsobit 
každému přání. Připravujeme snídaně formou švédského stolu. Restaurace má celkem 40 míst. Pro 
uzavřenou společnost je připraven salónek pro 40 osob. Společenská místnost s dětským a kuchyň-
ským koutem. K dispozici venkovní terasa. V restauraci WiFi zdarma. 

 
Historie chaty 
Název chaty je odvozen od číhati na kupce, kteří v těchto místech přecházeli hranice se zbožím a 
nechtěli zaplatit clo. Původně zde stávala hospoda Ve mlýně (dnes levá nižší budova). Hospodu v roce 
1930 koupil odbor KČT Hradec Králové, v letech 1931–1932 byl objekt opraven a byla přistavěna 
dvoupatrová depandance. Pod názvem Penzion Hrádeček byla chata otevřena pro veřejnost 
19. června 1932. Po roce 1945 byla přejmenována na chatu Na Čiháku. Potřeba získat trvalé základny 
české turistiky v Orlických horách byla jednou z priorit hradeckého odboru v období poválečné první 
republiky. Po vybudování prvního českého turistického bodu ve střední části hor, Masarykovy chaty, 
zaměřil svoji pozornost hradecký odbor na jižní část pohoří. Strategie odboru byla podřízena zámě-
rům KČT vybudovat na území republiky řetězec chat navzájem dostupných jednodenním pěším po-
chodem. Severní část Orlických hor byla pokryta Jiráskovou chatou na Dobrošově, na kterou v tomto 
smyslu navazovala Masarykova chata na Šerlichu. V roce 1930 se vyskytla možnost koupit od pana 
Semeráka jeho hostinec Ve mlýně i s přilehlými pozemky, který stál přímo na státní hranici asi 



kilometr od Zemské brány při silnici do Českých Pe-
trovic. Turistická chata KČT takto umístěná navazuje 
svým dosahem na Masarykovu chatu ve střední 
části hřebene Orlických hor. Rok po zakoupení hos-
tince byly arch. Rejchlem dokončeny plány na vý-
stavbu ubytovacího objektu, poeticky nazvaného 
penzion Hrádeček. Architektonicky prostší stavba, 
oproti exteriéru i interiéru Masarykovy chaty, je 
dvoupatrová budova v kombinaci zdivo, dřevo, při-

čemž 2. patro (celé vyhrazené pro pokoje hostů) 
bylo vestavěno do sedlové střechy budovy. Nová 
budova byla spojena krčkem s širokými okny s bu-
dovou původního hostince. Tato spojovací část byla 
vyprojektována a stavebně provedena jako jídelna 
turistické chaty. Původní hostinec byl upraven jako 
hospodářské zázemí (kuchyně, sklady, byt chataře 
atd.) celého objektu. Stavba byla zahájena v roce 
1931 a již napřesrok byla dokončena tak, že mohla 
být již 19. června 1932 slavnostně otevřena a pře-

dána do využívání turistické veřejnosti. Dokončený 
objekt umožnil ubytování až 60 osobám. Další 
osudy chaty jsou obdobné jako u Masarykovy chaty. 
Po záboru pohraničí, na podzim roku 1938, bylo celé 
území osady Čihák odtrženo od republiky a začle-
něno do tehdejší německé nacistické říše a využí-
váno německými úřady pro jejich potřeby. Po zno-
vuobnovení republiky, v květnu 1945, se hradecký 
odbor KČT opět ujal svého vlastnictví a provozoval 
chatu až do násilné likvidace klubu v roce 1949. 
Chatu převzal ČSTV, který ji spravoval až do roku 

1990, kdy byla v rámci restituce vrácena původnímu vlastníku, tj. KČT, odboru Hradec Králové. Turis-
tická chata Na Čiháku i díky své méně atraktivní poloze byla spíše stranou zájmu „sjednocené tělový-
chovy“ (ČSTV), proto její stavební stav, včetně vnitřního vybavení nebyl příliš rozšiřován, zvelebován, 
ani udržován. Před staronovým vlastníkem tak stál velice těžký úkol – udržet chatu v provozuschop-
ném stavu a postupně obnovovat její technické zázemí. Hradecký odbor KČT se v rámci svých velmi 
omezených finančních možností snažil zajistit generální opravu střechy, rekonstrukci kuchyně, top-
ného systému, rozvodu vody a odpadů a vybudovat malou čistírnu odpadních vod. Tyto finančně 
velmi nákladné opravy prováděné po etapách nebyly ve svém celku dokončeny ani začátkem tohoto 

století, proto musel hradecký odbor řešit otázku, jak 
dále postupovat v zajištění provozuschopnosti 
obou svých chat – Masarykovy chaty a chaty Na Či-
háku. Po zralé úvaze rozhodli členové odboru o pře-
vedení chaty Na Čiháku do přímého majetku Ústředí 
KČT (chata, včetně pozemků, byla převedena k 1. 
dubna 2006). Turistická chata tak zůstává stále ve 
vlastnictvím KČT. Ústředí Klubu, které má větší mož-
nosti při získávání potřebných financí, dokončilo za-
počaté rekonstrukční práce a udržuje chatu v 



provozuschopném stavu. 
Kontakt: Chata Na Čiháku, Čihák č.p. 12, 564 01 Klášterec nad Orlicí 
 
Osada Čihák (585 m) 
Původně obec na Divoké Orlici na Polsko–Českých hranicích v Mladkovské vrchovině. Prvně je připo-
mínána roku 1279, původně pohraniční osada kameníků, dnes tu zbylo jen pár samot. Osada byla 

založena listinou Františka Adama z Bubna dne 22. 
dubna 1679 pro kameníky v pískovcových lomech. 
Byl tu objeven pískovcový kámen a pro jeho dobý-
vání bylo potřeba získat pracovní síly. Žili zde pře-
vážně kameníci se svými rodinami. Byli osvobozeni 
od robot a daní a svou prací v lomech zajišťovali ká-
men pro stavbu panských usedlostí. Název Čihák je 
odvozen od slova číhati – číhalo se zde na kupce, 
kteří v těchto místech přecházeli hranice se zbožím 
a nechtěli zaplatit clo. Osada Čihák je dnes součástí 
obce Klášterec nad Orlicí. Jde o rekreační enklávu, v 

roce 2009 zde bylo evidováno 16 adres, v roce 2011 tu žil jen jediný trvale hlášený obyvatel. Na Či-
háku stojí pozdně empírová kaple sv. Anny z roku 1849, před ní kříž z roku 1834. V okolí je celá řada 
malých dělostřeleckých objektů (tzv. řopíků), jeden přímo nad kaplí sv. Anny. 

Zajímavosti v okolí 
České Petrovice 
Barokní kostelík z roku 1732. Třináct těžkých pěchotních srubů. Nad obcí dělostřelecká pevnost 
Adam, nepřístupná, dodnes využívaná Armádou ČR jako sklady. Množství dalších pevnůstek (řopíků). 
Sport areál – pod vrchem Adam je lyžařský areál, adrenalinové centrum, sjezdovky, snowpark, 
snowtubing, půjčovna, lyžařská škola. 
 
Klášterec nad Orlicí 
Na hřbitově je kostnice z roku 1793, u kostela Kalvárie z roku 1779. Pozdně empírová fara z roku 
1844. U mostu mariánský sloup z roku 1721. Severně od obce při řece nepatrné stopy empírového 
loveckého zámečku zvaného „Lusthaus“ z roku 1806, který byl zničen požárem roku 1936. 
 
Divoká Orlice a Zemská brána                                    
Zemská brána je skalní průrva Divoké Orlice přemostěná turistickou Pašeráckou lávkou a pohranič-
ním kamenným mostem z let 1900–1903 (technický skvost o jediném oblouku, práce italských a čes-
kých kameníků). Jde o chráněný přírodní výtvor a oblíbené výletní místo. Je tak pojmenován skalnatý 
úsek Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napříč snížený hřbet Orlických hor. Předmětem 
ochrany je celý krajinný komplex s lesními porosty 
na svazích, loukami v těsném okolí řeky a balvani-
tým řečištěm Divoké Orlice, jejíž břehy jsou lemo-
vány nápadnými skalními útvary. Zemská brána je 
přírodní rezervace a romantické údolí v rulových 
skalách se stěnami až 25 metrů vysokými. Orlicko-
horskou brázdou protéká řeka Divoká Orlice, pra-
menící na polském území (v rozsáhlých rašeliništích 
Topielisko a Czarne bagno). Od Trčkova až po Zem-
skou bránu tvoří Divoká Orlice státní hranici v délce 



cca 30 km. Po počátečním poměrně klidném toku proráží v rezervaci Zemská brána horský hřeben, 
proniká do vnitrozemí a napájí Pastvinskou přehradu. Pro jedinečnou přírodní scenérii bylo toto 
území Zemské brány vyhlášeno přírodní rezervací v roce 1987. 

Most byl vybudován italskými dělníky v letech 
1900–1903 a nově zrekonstruován a rozšířen v roce 
2004. Z mostu vidíme balvanité řečiště Divoké Or-
lice, jak v tomto místě proráží skalní hřbet. Přírodní 
rezervací Zemská brána je vyznačena naučná stezka 
stejného jména s mnoha zajímavostmi jako např. 
Pašerácká lávka, Lusthaus, Ledříčkova skála a další. 
Začíná u mostu mezi Bartošovicemi v Orlických ho-
rách a obcí České Petrovice. Vede romantickým 
údolím Divoké Orlice do Klášterce nad Orlicí, osady 
zvané Amerika. Naučná stezka Zemská brána měří 
cca 2,5 km a cestou nás provází 10 naučných pa-

nelů, které návštěvníky seznamují s jejími krásami, rostlinstvem, živočichy a lidskou činností. Nejtěž-
ším úsekem naučné stezky je překonání rozčleněné skalní stěny hned na začátku. Tento úsek mezi 
mostem a Pašeráckou lávkou není určen pro cykloturisty, ti musí místo objet a připojit se u Pašerácké 
lávky. Pašerácká lávka několikrát změnila svou podobu, poslední je z roku 2002, když předcházející 
vzala v roce 2000 velká voda. Pravým břehem Divoké Orlice procházíme kolem pevnostních „řopíků“ 
a Ledříčkovy skály. Ve skále je malá jeskyňka, ve které podle pověsti žil loupežník Ledříček, přezdívaný 
Janošík Orlických hor. 
 
Poutní kostel Neratov 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově byl postaven mezi lety 1723 a 1733. Základní kámen 
položil majitel panství, Johann Karl z Nostitz–Rhieneck 14. srpna 1723, vysvěcení proběhlo na sv. 
Bartoloměje 24. srpna 1733. Na konci druhé světové války kostel vyhořel, když byl zasažen protitan-
kovou střelou vypálenou vojákem Rudé armády. Požárem byla zničena střecha, dřevěné schodiště, 
hodinový stroj a zvon. Již krátce po požáru se započalo s opravami. Jejich průběh se však potýkal s 
nepřízní komunistického režimu a roku 1956 byly zcela zastaveny. Koncem následujícího roku se zří-
tily promáčené klenby. Kostel byl navržen na demolici roku 1960 a poté ještě v roce 1973. Ta byla 
odvrácena požadavkem památkářů na přemístění cenného vstupního rokokového schodiště do 
parku zámku Skalka v Podbřezí. Později pak již kvůli nedostatku finančních prostředků k demolici 
nedošlo. Po roce 2000 byl kostel rekonstruován a 
osazen částečně prosklenou střechou. Kostel je od 
roku 1992 chráněn jako kulturní památka České re-
publiky. Dne 14. srpna 2011 byl zařazen mezi 
poutní místa královéhradecké diecéze. Architekt 
díla je neznámý, odborníci ho nejčastěji připisují 
kruhu kolem Giovanni Battisty Alliprandiho, který 
se v roce 1712 podílel na přestavbě děkanského 
kostela sv. Trojice v nedalekém Opočně a v letech 
1714 a 1720 působil na výstavbě piaristického kos-
tela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Architektem ale 
mohl být i první stavitel kostela Carl Antoni Reina, 
který stavěl také kostel na Vrchní Orlici (vysvěcen 
roku 1712). Reina se 23. srpna 1728 zabil při pádu 
z lešení a podle pověsti pak v kostele strašil, dokud 
nebyly zazděny dveře za oltářem. Stavbu dokončil 



Jakub Ondřej Carow. Oltář původně zdobil obraz „Nanebevstoupení Panny Marie“ od Antonína Fran-
tiška Hampische, nad svatostánkem byla umístěna milostná socha Panny Marie, jíž byly připisovány 
četné zázraky. Rokokové schodiště, které později kostel zachránilo před demolicí, bylo před hlavní 
portál umístěno v roce 1776. Jeho autorem byl František Hornich. Na schodišti byly umístěny sochy 
sv. Josefa, sv. Tomáše, sv. Barbory a sv. Terezie. Kostel má půdorys tvaru kříže, konvexní průčelí se 
dvěma na koso postavenými věžemi a konkávně probrané pilastry. Je 48 metrů dlouhý a 19 metrů 
široký, vnitřní výška činí 27 metrů, původní vnější výška měřená až ke špičkám věží byla 47 metrů. 
Zajímavá je severojižní orientace kostela – hlavní vchod a průčelí směřují na jih, kněžiště na sever. 
Díky tomuto netradičnímu nasměrování dopadají na Boží hod vánoční sluneční paprsky v pravé po-
ledne přímo na svatostánek. 
 
Údolní přehrada Pastviny 
Přehradní nádrž Pastviny byla vybudována na hor-
ním toku Divoké Orlice v letech 1933–1938. Pře-
hradní jezero je asi 7 km dlouhé a jeho plocha je 
110 ha. Přehradní hráz s hydroelektrárnou má 
výšku 43 m a délku 193 m. Z hráze je krásný pohled 
na vyrovnávací nádrž Nekoř a na přehradní vodní 
plochu. Přes přehradu vede silnice Vamberk – Krá-
líky. V létě přehradu využívají milovníci koupání, 
vodního lyžování, potápění a rybaření. Okolí Past-
vinské přehrady poskytuje mnoho příležitostí pro 
turistiku a cykloturistiku. V zimě je v centru obce 
Pastviny v provozu lyžařský vlek a pro běžkaře jsou 
tady upravované běžecké tratě. 
 
Polsko 
Niemojów 
Sudetská obec založena v roce 1570. Na konci 19. 
století rozvoj cestovního ruchu. V roce 1909 byla 
založena Lyžařská asociace Kłodzko. V okolí byly vy-
tvořeny turistické stezky, běžecké tratě a sjez-
dovky. Obec byla nazývána Sommerfrische Mari-
enthal a žilo zde více než 400 lidí. Přechod do České 
republiky (Bartošovice v O.h.) obnoven po roce 
1990. Po 2. sv. válce byli odsunuti Němci a obec 
osídlena repatriáty. Dnes tu bydlí 26 obyvatel. Zří-
cenina renesančního zámku Niemojów z roku 1573. 
Filiální kostel Navštívení sv. Panny Marie z roku 1597. 

 
Czerwony Strumień 
Vypálená obec na hranicích s ČR. Zřícenina barokní 
kaple. V roce 1885 zde bylo 53 budov, z toho 25 
obytných. 139 obyvatel, farma, tkaní lnu a bavlny, v 
19. století i pivovar. Hranice s Českou republikou 
probíhají podél potoka Czerwony Strumień, ale hra-
niční zóna byla ve čtyřicátých letech značena až nad 
obcí. Po roce 1945 vesnice zůstala kvůli nedostatku 
komunikací neobydlená. Protože po odsunu Němců 



nebyl velký zájem znovu osídlovat pohraničí, obec zanikla. Domorodci říkají, že byla vypálena sovět-
skou Rudou armádou. Kromě několika základů a zřícené kamenné kaple nezbyly po dřevěných sta-
veních žádné pozůstatky. 
 
Kamieńczyk 
Kamieńczyk (Steinbach) založili v roce 1564 Da-
vid a Michael Tschirnhausové, bývalí majitelé 
panství Mittelwalde, k němuž ves patřila. Pa-
mátky: dřevěný filiální kostel sv. Michaela Ar-
chanděla, dřevěné barokní prvky z roku 1710. 
Dřevěné domy č. 9 a 10 z 19. století, kamenná 
socha před kostelem Ukřižování z druhé polo-
viny 18. století, lidové sochy a malby na skle, 
které tvoří zajímavý umělecký soubor. 
 
Międzylesie  
Międzylesie (česky Mezilesí) je město na řece Kladská Nisa. Město se nachází těsně u česko-polské 
hranice. V roce 2004 mělo Mezilesí 2 776 obyvatel. Do roku 1945 tvořili většinu obyvatelstva Mit-
telwalde Němci. Po druhé světové válce oblast nárokovalo Československo. Nakonec byla ale celá 
sporná oblast přičleněna k Polsku. Dnes Międzylesie obývají Poláci, přistěhovalí především ze střed-
ního a východního Polska. Mezileský barokní zámek z 17. století se nachází na staré obchodní cestě 
z Vratislavi přes město Kladsko do Brna a Vídně. Kníže Břetislav I. zde k ochraně této cesty vystavěl 

hradiště. Roku 1294 je doložena existence Mezilesí 
jako města – král Václav II. jej daroval s okolním 
panstvím řádu cisterciáků jako české léno s tím, že 
má zůstat „na věčné časy“ součástí Českého králov-
ství. Roku 1428 bylo Mezilesí zničeno husity. Roku 
1491 bylo znovu postaveno. Za třicetileté války bylo 
Mezilesí opět těžce poničeno. Roku 1627 a 1643 pak 
bylo vypáleno Švédy. Spolu s celým Kladskem bylo 
Mezilesí roku 1742 postoupeno Prusku a následně 
se stalo součástí Německa.  

 

 

 
STŘÍPKY Z ODBORŮ 

 
KČT Jičín 

 
Kufřík pod Kozákovem 

 
Pod pojmem KUFŘÍK myšleno jest mezi turisty zabloudění… 
Na Kozákov (744 m) – nejvyšší bod Českého ráje – stoupám každý rok vícekrát. Po návštěvě tohoto 
místa před pěti týdny zachtělo se mně v sobotu 3.7.2021 znovu tam zavítat. Za výchozí bod výstupu 
jsem zvolil při Jizeře ležící město Železný Brod. Krátce před devátou hodinou dopolední vystoupil 
jsem na rušném nádraží, z něhož zakrátko rozjížděly se vlaky do tří směrů (neskrývám smutek nad 



tím, že všechny patřily dopravci Arriva) a zamířil 
jsem na náměstí do infocentra s trasovníkem při-
praveným k otisku razítek. Odtud šel jsem k rozcest-
níku stojícímu nablízku autobusového nádraží. 
Z jeho nabídky vybral jsem modrou značku, jež za-
vlnila se trochu ještě městem, za nímž vstoupila do 
smíšeného lesa. Meteorologové slíbili na sobotu 
mírné ochlazení, leč ve strmém stoupání bylo dosti 
horko. Přes osadu Smrčí jsem postupoval k rozcestí 
Vzdychánek, kde přešel jsem na červenou. Jí veden 
vystoupal jsem na Kozákov. Od vrcholu otevíraly se 
krásné rozhledy všemi směry. Mezi desítkami je-

dinců, kteří právě přebývali na Kozákově, měli nejvyšší zastoupení „takyturisté“, kteří si sem zajeli 
auty. Pro sestup do nižších poloh zvolil jsem žlutou značku, ne-
tušiv, že si tímto krokem zadělávám na úsměvné dobrodružství. 
Ale nepředbíhejme… Scházel jsem opatrně k Radostné 
studánce lesní stezkou, jejíž povrch byl místy kluzký po pře-
háňce, která se v noci dostavila. Od rozcestí Pod Kozákovem se 
marně nabízela modrá značka do železniční zastávky Karlovice-
Sedmihorky. Postupoval jsem dál po žluté. Načas jsem opustil 
lesní prostředí a posečenou loukou přišel do Loktuše. Přiblížil 
se skalní hrad Rotštejn s okolím bohatým na skalní útvary. Je 
v Českém ráji mnoho míst, kde návštěvník neví, co dřív obdivo-
vat a současně musí být pozorný při pohybu skalními schodišti. 
Od rozcestí Klokočské průchody setrval jsem v péči žlutého 
značení až do Bělé. Tam mne značka – aniž by se rozloučila – 
zmizela. Pro zbývající část chůze, kterou strávil jsem na silnicích 
okresního významu, jsem ignoroval veškerá pravidla, jimiž má 
se řídit turista bloudící. Nenavštívil jsem v batohu nesenou 
mapu (Edice Klubu českých turistů č. 19 – Český ráj), odmítl jsem i pomyšlení někoho se zeptat. Spo-
léhal jsem se na své přesvědčení, že kráčím krajinou, kde všechny cesty vedou přece do Turnova, 

z jehož hlavního nádraží pojedou vlaky do Jičína 
ještě v 17:34 a 19:34. Unaven přímým slunečním 
svitem prošel jsem se ještě v poklidu v záhadné 
křivce: Bělá – Vršek – U Rybníka – Sekerovy Loučky. 
Vylekala mne až místní tabule s nápisem „Chut-
novka“, jev, který vyžádal si neodkladný pohled na 
hodinky. Ukázala se trpká pravda: 18. hodina byla již 
minulostí. Podivný scénář, že budu nocovat někde 
v parčíku, cpal se na povrch. Popošel jsem ke křižo-
vatce a do mysli pustil autostop, ačkoliv má vizáž, 
dvě turistické hole a velký svým posláním unavený 
již batoh tomu vskutku bránily. Zastavilo mne de-

sáté vozidlo. Mladý řidič fabie byl velmi ochotný, vysvětlil mně, že do Turnova je to na druhou stranu. 
K mému dotazu, jak je to daleko do Sedmihorek, sdělil něco o pěti kilometrech. Rozhodl jsem se ještě 
pár minut stopovat a potom spěchat do Sedmihorek. Zastavil mně bílý mikrobus značky VW, jehož 
řidič mne nejprve minul, vrátil se však. Když jsem prozradil, kam jedu, konstatoval, že mne doveze do 
Turnova na hlavní nádraží. Řidič byl velmi sdílný (já moc sdílný nejsem). On jezdí s kamionem, ráno 
přijel z Rakouska, chystá se do důchodu, jede do Svijan, zajímal se o můj turistický svět, pochválil mně 



Kozákov i turistické hole. Nádražní hodiny ukazovaly 18:24, když jsem děkoval dobrému člověku. Do 
odjezdu posledního vlaku do Jičína zbývalo 70 minut, byl čas navštívit blízký market BILLA i v poklidu 
popřemýšlet o 25 kilometrech během krásné soboty (kolik asi Jičíňáků šlo někdy přes Sekerovy 
Loučky?). 

Text a foto Jan Vaníček, Jičín 

 
 
 

Krajem Eduarda Štorcha 
 

Regionova Královéhra-
deckého kraje nasazená 
na trati Turnov – Hradec 
Králové zastavila v so-
botu 10.7.2021 krátce 
před sedmou hodinou ve 
stanici Ostroměř. Opustil 
jsem nádraží a odebral se 
k základní škole, která se 
toho dne stala místem 
startu i cíle turistického 
pochodu „Krajem Edu-
arda Štorcha“, jehož 45. 
ročník (a 22. ročník cyk-
lotrasy) pořádal toho dne 
Klub českých turistů, od-
bor Ostroměř. Stalo se 

tak v náhradním termínu, když v květnu ještě nebylo jasné, kterak vláda (ne-)rozvolní turistické ra-
dovánky. Zavzpomínal jsem na rok 1980, kdy jsem byl účastníkem pátého ročníku akce (tehdy na pěší 
trase 50 kilometrů). Letos jsem se zaregistroval na trasu 20 kilometrů, uhradil startovné 15,- Kč, pře-
vzal marilky a popis trasy s mapkou, navíc příslib malého dárku v cíli. Od startu jsem vyšel k obecnímu 
úřadu, kde jsem se napojil na zelenou značku. Ta uvítala mne stoupáním ke slovanskému hradišti 
kmene Charvátů. Následoval sestup k Mezihoří, jímž tiše protéká Javorka. Další stoupání začalo u po-
mníku Aloise Jiráska (odhalen 17.7.1921 – k 70. narozeninám literáta). V Libíně přešel jsem na červe-
nou značku, jež přidala ještě nadmořskou výšku až k roz-
cestí Chloumky. Pokračoval jsem po červené k rozhledně 
Hořický Chlum. Trasa se potom vrátila k rozcestí Chlou-
mky, odkud vedla žlutá značka stejnojmennou osadou 
do Holovous. Za obcí známé výzkumným ústavem ovoc-
nářským je symbolicky vysazena jabloňová alej. Cestou 
mezi loukami došel jsem na okraj Ostroměře. Vlastní zna-
čení mne přivedlo pod hradiště, odkud známou již cestou 
došel jsem do cíle. Slíbeným dárkem byla magnetka, ne-
chyběl pamětní list – tyto radosti obohatily celkový dojem 
z tradiční zdejší akce, které se zúčastnilo 205 turistů pě-
ších a 36 s bicykly. Poděkování patří pořadatelům za energii vynaloženou pro radost druhých. Regio-
nova Královéhradeckého kraje nasazená na trati Hradec Králové – Turnov se rozjela v 15:02 i se spo-
kojeným autorem těchto řádků. 

Text a foto Jan Vaníček, Jičín 



Račí stezkou 
 
V sobotu 14. srpna 2021 jsem po půl deváté odjel linkovým autobu-
sem společnosti BUS LINE z Jičína do té části údolí Jizery, kde vybu-
dováno město nazvané Semily, připomínáno již v polovině 14. sto-
letí. Tamní odbor Klubu českých turistů pořádal toho dne 38. ročník 
pochodu Račí stezkou, s dovětkem Memoriál Jiřího Lukse, jenž po 
léta odkrajoval vlastní energii pro rozvoj turistiky. Na tuto akci jsem 
v minulých letech párkrát zavítal – vždycky uprostřed léta (nejde o 
změnu termínu vyžádanou covidem 19). Po půl desáté jsem se pro-
šel městem kolem soutoku Jizery s Oleškou do Střediska volného 
času v Tyršově ulici, kde se odehrávalo dění spojené se startem a cí-
lem pochodu. Zaregistroval jsem se na trasu 23 km (v nabídce byly 
ještě trasy 5, 12, 34 a 45 km). Bez mé pozornosti nezůstalo pořada-
telské čtyřverší: 
 
Ať je slunce, déšť či mraky, 
příroda Vás volá taky. 
Vydejte se zemí hezkou  
s touto naší Račí stezkou! 
 

Nejsem velkým znalcem semilského intravilánu, jeho drobnými jinotaji 
mne bezpečně provedlo značení KČT i místní (ulice Havlíčkova, Svatopluka 
Čecha, Ostrov, V Řekách, Černý most). Po žluté značce jsem opustil město 
a došel převážně lesními cestami (a kousek po silnici) k odbočce ke Krkavčí 
skále. Přiznám se, že ke skále vlastni jsem si to neprodloužil, v poslední 
době mi pohledy z výšek nedělají dobře. Pokračoval jsem po zelené značce, 
jež stoupala do Záhoří, v jeho návsi se nachází kaple svatého Prokopa. Za 
vsí se přešlo na značku 
modrou, která zamířila 
do většího lesního kom-
plexu, V něm kochal 
jsem se pohledy nad 
zdravím porostů, jím vě-
noval více pozornosti, a 
tak namísto k zabočení 

směr Pipice, Smrčí a Železný Brod, které jsem mi-
nul, pokračoval jsem pod Prackovský kopec. 
Neštěstí (myslím krácení trasy) se nekonalo. Ve 
stráni objevila se zelená značka, která mířila přes 
obec Dlouhý též do Železného Brodu, při sestupu 
k němu věnoval jsem hojnost času těm pohledům. Ze Železného Brodu jsem již pokračoval dle itine-
ráře, a sice po silnici ke Podspálovu a odtud v dotyku Jizery po Riegrově stezce. Protože jsem vskutku 
nespěchal, byl jsem uvítán v cíli až krátce před 18. hodinou. Pamětní list, čaj a oplatky – tomu před-
cházela rozloučení s pořadateli, jím patří poděkování za pokračování Račí stezky. Té letošní se zúčast-
nilo 208 turistů. Ze Semil jsem využil spolehlivou železnici a s přestupem v Turnově přijel ve 20:25 
spokojený s krásnou letní sobotou do Jičína. 

Text a foto Jan Vaníček, Jičín 

 



Z Lázní Bělohradu do Hostinného 
 
10.9.2021 – 24 km  
Lázně Bělohrad (ž. st.) – Prostřední a Horní Nová 
Ves – Dolní a Horní Javoří – Pecka – Borovnička – 
Zadní Mostek – Dolní Olešnice – Hostinné město (ž. 
zast.) 
 
Na pátek 10. září 2021 jsem si zařadil pěší túru na-
ším krásným Podkrkonoším.  Za výchozí bod trasy 
zvolil jsem Lázně Bělohrad, kde jsem vystoupil ze 
spěšného vlaku v 8:10. Od nádraží jsem se přemístil 
– s krátkou zastávkou u zámečku – na náměstí, kde 
se nachází turistické informační místo. Je možné 
vyjít do krásného okolí několika směry. Vydal jsem 
se po žluté značce, která se od náměstí táhla po levém břehu Javorky proti směru jejího toku. Prošel 
jsem Prostřední Novou Ves. Od rozcestníku v Horní Nové Vsi přešel jsem na značku zelenou. Zamířila 
do smíšeného lesa, kde se výškově několikrát zavlnila. Následovala zeleně značená cesta Dolním a 
Horním Javořím, jež dovedla mne do Pecky. (Ta mne uvítala letos počtvrté.) Na náměstí doplnil jsem 

potřebné kilokalorie. 
Z nabídky směrovek ho-
dila se i dál zelená značka. 
Vedla kolem koupaliště 
do lesa, v němž v loň-
ském létě pátral jsem po 
prameni Javorky. Po ze-
lené značce prošel jsem 
Borovničku a zastavil 
u rozcestí Zadní Mostek. 
Závěr pěší túry se usku-
tečnil po značce červené, 
která slíbila jít po silnici 
do Dolní Olešnice. Tam 
odbočila do terénu, le-
sem a cestou mezi lou-

kami přiblížil jsem se do Hostinného. Nablízku nacházela se zastávka Hostinné město. Protože do 
odjezdu „mého“ vlaku zbývalo jen dvacet pět minut, nešel jsem již na náměstí střežené dvěma obry, 
abych se s nimi pozdravil. Určitě příště napravím! V 16:33 odjížděl jsem spěšným vlakem po 24 pěších 
kilometrech ve slunečném zářijovém dni ve známé krajině.  

Text a foto Jan Vaníček, Jičín 
 
 
 
 

TURISTICKÉ AKCE V KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTI KČT 

OD 1.10. DO 31.12.2021 
(výběr z centrální databáze KČT) 



Upozornění: Vzhledem k situaci kolem nemoci Covid 19 se informujte u 
pořadatelů o konání akcí! 
 
Hvězdicový výstup na Žaltman  
02.10.21 | KČT, odbor Malé Svatoňovice, Paseky – Jestřebí bouda, okr. Trutnov, 23. ročník, indivi-
duální  
 
Okolo Hradce  
02.10.21 | KČT, odbor Hradec Králové a TOM 1725 Plamínek, Nový Hradec Králové, okr. Hradec 
Králové, 12. ročník, Základní škola Nový Hradec Králové – konečná MHD č.1 a 2  
 
Spadaným listím přes tři rozhledny  
16.10.21 | KČT, odbor Úpice, Úpice, okr. Trutnov, 28. ročník, u muzea na náměstí Úpice  
 
Memoriál Miroslava Petiry  
16.10.21 | KČT, odbor Trutnov, Trutnov, okr. Trutnov, 11. ročník, Hostinné – žel. stanice  
 
Pojďte s námi  
23.10.21 | KČT, odbor Bohuslavice nad Úpou, Bohuslavice nad Úpou, okr. Trutnov, 31. ročník, 
Hřiště TJ Bohuslavice n/Ú  
 
Výstup na těžní věž jámy Jan  
28.10.21 | KČT, odbor Žacléř a Důl Jan Šverma 
o.p.s., Žacléř, okr. Trutnov, 4. ročník, Skanzen dolu 
Jan Šverma Žacléř  
 
Poslední pochod roku 06.11.21 | KČT, odbor TJ 
Nová Paka, Nová Paka, okr. Jičín, 48. ročník, 
junácká klubovna Nová Paka  
 
Zimní táboření na Hvězdě v Broumovských stěnách  
03.12.21 - 05.12.21 | Klub přátel turistiky Spartak Police n/M, Hvězda v Broumovských stěnách, 
okr. Náchod, 57. ročník, chata Hvězda  
 
LP Krkonoš  
26.12.21 - 29.12.21 | KČT, odbor TJ Nová Paka, Vítkovice v Krkonoších, okr. Semily, 49. ročník, 
chata ZPA Nová Paka – Vítkovice  
 
Vánoční výstup na Kumburk  
29.12.21 | KČT, odbor TJ Nová Paka, Kumburk, okr. Jičín, 21. ročník, libovolně  
 
 
Silvestrovský výšlap  
31.12.21 | KČT, odbor Bohuslavice nad Úpou, Bohuslavice nad Úpou, okr. Trutnov, 26. ročník, libo-
volný  

 
 



 
 



 

 

 

 

Úpičtí turisté pořádají v sobotu 16. října 2021 

27. ročník dálkového pochodu 
 

SPADANÝM LISTÍM 
 

Trasy: pěší – 25 km; cyklo – 55 km 

Lze také zvolit vlastní trasu s registrací na Jestřebí boudě při příchodu do cíle. 

Start: Úpice náměstí u radnice (muzeum) od 7,00 do 10,00 hodin 

Cíl: Osada Paseka v Jestřebích horách na Jestřebí boudě do 18,00 hod. 

 
Přijďte se projít do překrásné podzimní krajiny Jestřebích hor. 

 
Akce se pořádá s podporou města Úpice 

 
 

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