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ÚVODNÍK 
 

Zima končí a probouzející se jaro nás zve na procházky do přírody. 
 
Pomalu ale jistě paní Zima končí svoji studenou nadvládu nad krajinou. Příroda se začíná pozvolna 
probouzet ze zimního spánku. Sluníčko se snaží pomáhat v růstu prvním poslům jara, abychom měli, 
při našich vycházkách jarní přírodou, co obdivovat, čím se kochat. A proto obujme „pohorky“, nebo 
jiné sportovní botky a pojďme pozorovat probouzející se přírodu. Při tom nám k tomu budou zpívat 
ptáčci, bublat potůčky odvádějící z kopců vodu z tajícího sněhu. Na jejich březích a v mokřinách kve-
tou jedny z prvních jarních kytiček. Bledule, sněženky, petrklíče a další jarní kvítka. Objevují se první 
kočičky, na kterých se pasou po zimně vyhladovělé včely. Jejich bzukot na květy obalených stromech, 
je další zvuk, který nás bude provázet při toulkách jarní přírodou. Pojďme tedy ven a zúčastněme se 
některých z mnoha turistických akcí pořádaných odbory KČT v našem okolí. Uvidíme se s přáteli, po-
povídáme si s nimi při společné cestě, nebo třeba při opékání buřtíků. Můžeme také navštívit roz-
manité rozhledny roztroušené po různých místech našeho kraje ze kterých jsou nádherné rozhledy 
po naši vlasti. Po absolvování takového výletu se můžeme s klidným svědomím pochválit, že jsme 
opět udělali něco pro sebe, pro své zdraví. K tomu a k ostatním výletům nejen jarní krajinou přeji 
nám všem šťastnou cestu a ZDRÁVI DOŠLI! 

Za redakci Zpravodaje Jarda Kachlík 

 
 

 

Ilustrační foto 

 
 



ZPRÁVA Z ÚSTŘEDÍ 
 

Celostátní konference KČT konaná v Praze ve dnech 26 – 27. 3. 2022 
 
     Celostátní konference byla v tomto roce volební a proto také dvoudenní.  Na jednání prvního dne 
jsme přivítali hosty a to ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, místopředsedkyni slovenských tu-
ristů Annu Krištofovou a další hosty, kteří krátkými vystoupeními pozdravili naši konferenci. Pan mi-
nistr Bartoš nejen slíbil podporu klubu, ale projevil i zájem stát se členem našeho klubu a zapojit se 
do rodinné turistiky. Po volbě komisí byly oceněny turistické rodiny. Odpolední jednání zahájil zprá-
vou předseda Vratislav Chvátal o činnosti klubu za poslední volební období. Následovali další zprávy 
z ostatních úseků činnosti. Dalším bodem bylo plnění rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2022. Byly 
schváleny členské příspěvky na rok 2023 ve stejné výši jako na rok 2022.  Následovala první část 
diskuse a po krátké přestávce byl projednán návrh na úpravu stanov. S drobnými změnami byly 
úpravy přijaty. Na závěr jednacího dne proběhla druhá část diskuse. 
      Druhý jednací den byl zaměřen především na volby nového vedení klubu. Vratislav Chvátal se 
rozhodl, již nekandidovat na předsedu klubu a tak jediným navrženým kandidátem byl RNDr. Jiří Ho-
molka ze Zlínské oblasti. Celostátní konferencí byl velkou většinou hlasů zvolen předsedou KČT na 
příští 4 leté období. Další volbou byla volba předsedy kontrolní komise. Jediným kandidátem byl Ing. 
Ján Babnič z Olomoucké oblasti, který byl většinou hlasů pro další období zvolen. Následovala volba 
dvou místopředsedů a ze čtyř kandidátů byli zvoleni Ing. Ladislav Jirásko z oblasti Praha a Ing. Ladi-
slav Macka též z oblasti Praha. Další kandidáti Ing. Mojmír Nováček a Ing. Ivan Press nebyli zvoleni. 
Do vedení klubu kandidovalo 6 kandidátů na 4 místa, z nichž byli zvoleni Zdeněk Cabalka z Jihomo-
ravské oblasti, Ing. Rostislav Kašovský z Moravskoslezké oblasti, Iveta Klemešová z Olomoucké ob-
lasti a Hana Slabáková z Jihomoravské oblasti. Další volbou byli členové ústřední kontrolní komise, 
kdy kandidovalo 6 kandidátů na 4 místa. Zvoleni byli Bc. Renata Kotalová z Moravskoslezké oblasti, 
Věra Magasaníková z Ústecké oblasti, Ing. Jaroslav Krejzlík z oblasti Praha a Miroslav Vořechovský 
z Královéhradecké oblasti.  
     Na závěr po schválení usneseni z konference pronesli závěrečnou řeč odstupující předseda a poté 
nový předseda KČT. 

 

Text M. Vořechovský, foto fb  

 



ZPRÁVY Z KRAJE 
 

USNESENÍ 
Konference Klubu českých turistů, oblast Královéhradeckého kraje 

 
VOLÍ: 
  Volební, návrhovou a mandátovou komisi ve složení: 
    mandátová - D. Jágrová, J. Jágr a Kolínková 
    návrhová - J. Hoška, Ing. J. Rohulán a J. Dušek 
    volební - Horák, JUDr. Jirovcová a Mgr J. Koubová 
 
  Výbor oblasti pro volební období 2022–2025: 
     předseda oblastního výboru: Lubomír Hoška 
    1. místopředseda a metodik oblastního výboru: Miroslav Vořechovský 
    2. místopředsedkyně: Dana Jágrová 
    členy oblastního výboru: Jiří Krejcar (účetní) (užší výbor) 
    a dále JUDr. Petr Šolc (cykloznačení), Josef Simon (pěší značení), 
     Jaroslav Jágr (přesunové prostředky), Ing. Jaroslav Rohulán (ochrana 
       přírody), Jaroslav Kachlík (Zpravodaj), Libuše Švecová (webové stránky), 
      Václav Čech (člen) 
 
  Kontrolní komisi ve složení: 
    Miloslav Vlk 
    Stanislav Novotný 
    Jana Vořechovská 
    Komise si ze svého středu zvolí předsedu. 
 
  Delegáty na dvoudenní celostátní konferenci Klubu českých turistů 
  termínu 26.- 27. března 2022 v Praze: 
     Lubomír Hoška 
     Miroslav Vořechovský 
     Josef Simon 
     Dana Jágrová 
 

NAVRHUJE: 
    Kandidaturu Miroslava Vořechovského do ústřední kontrolní komise – člen. 
    Kandidaturu Ing. Jána Babniče do ústřední kontrolní komice – předseda. 
    Uvedení do síně slávy české turistiky odbor Úpice. 

SCHVALUJE: 
    Program konference. 
    Veřejnou volbu členů oblastního výboru. 
    Zprávu o činnosti oblasti za rok 2021 přednesenou panem Lubomírem Hoškou. 
    Zprávu o hospodaření KČT, oblasti Královéhradeckého kraje za rok 2021  
      přednesnou panem Jiřím Krejcarem. 
    Návrh rozpočtu oblasti pro rok 2022 přednesený panem Jiřím Krejcarem. 
     Zprávu kontrolní komise přednesenou jejím předsedou panem Josefem Simonem. 



     Členské příspěvky na rok 2023 pro oblast 50,-Kč senioři a junioři 80,-Kč 
       dospělí, rodina 140,- Kč. 
 
BERE NA VĚDOMÍ: 
     Zprávu značkářských komisí (pěší značení a cykloznačení) přednesenou panem 
       Josefem Simonem a JUDr. Petrem Šolcem. 
     Zprávu mandátové komise přednesenou paní Danou Jágrovou. 
 
UDĚLENÍ OCENĚNÍ: 
     Ing. Jaroslav Rohulán - Čestný odznak KČT . 
     Jiří Krejcar – Čestné uznání KČT. 
     Ladislav Novák a Miroslav Halama – Veřejné uznání s medailí. 
     JUDr. Petr Šolc, Marie Pavlová, Mgr. Josef Holec – Veřejné uznání oblasti.  
     Poděkování k ukončení činnosti Josefě Ježkové – knížka a kytička. 

 
DOPORUČUJE: 
  Odborům KČT, oblasti Královéhradeckého kraje a členům KČT v oblasti: 
     Upozorňovat na vady ve značení. 
     Řádně evidovat data o členské základně. 
     Oceňovat aktivní členy odboru. 
     Přijmout předložené Stanovy KČT s označenými úpravami. 
 
UKLÁDÁ: 
  Oblastnímu výboru KČT, oblasti Královéhradeckého kraje: 
    V termínu do 31. 3. 2022 seznámit jednotlivé odbory s průběhem a výsledky  
       jednání oblastní konference. 
    Na nejbližším zasedání oblastního výboru projednat připomínky a podněty vznesené 
      delegáty oblastní konference. 
    Předat sekretáři oblasti Formuláře s návrhy turistických akcí pro Kalendář na r. 2023 
      do termínu 30. 6. 2022. 
    Do termínu do 31. 1. 2023 odeslat oblastnímu výboru zprávu o činnosti za rok 2022. 
    Zprávy o činnosti a hospodaření odborů KČT předávat v tištěné a digitální podobě 
      oblastním pracovištím státního archivu (včetně fotodokumentace, DVD apod.). 
    Zabývat se připomínkami: 
     peníze na školení do rozpočtu 
     smlouvy veřejně 
     nájmy (viz Prachov) 
     vedení nic nedělá, nic neříká 
     kuchařka/checklist pro organizaci akcí laiky 
 
Usnesení bylo jednomyslně odsouhlaseno přítomnými. 
 
Lubomír Hoška, předseda KČT oblasti Královéhradeckého kraje 
Miroslav Vořechovský, místopředseda KČT oblasti Královéhradeckého kraje 

Redakčně upraveno 

 



100 let Jiráskovy horské cesty a Znovuotevření Jiráskova domu 
u Panorámy v Deštném v Orlických horách dne 30. července 2021 

 
   Zástupci naší oblasti (p. Hoška a Jágrovi) se spolu s čestným předsedou KČT ing. Janem Havelkou 
zúčastnili oslav 100 let existence Jiráskovy horské cesty současně se znovuotevřením horské chaty 
Jiráskův dům – Panoráma (www.aparthotelpanorama.cz). 
   Staronoví majitelé – rodina Řeháčkových se rozhodli objekt adaptovat a navázat tak na dobu, kdy 
osada Dříš byla Mekkou orlickohorské turistiky a navázat na odkaz Jindřicha Štemberka a Josefa Pil-
náčka. Po seznámení s historií, současností a plány do budoucna byla přestřižena páska a obnovená 
chata začala sloužit svému účelu. 
   Následovalo položení květin u památníku J. Štemberka vedle chaty Panoráma a prohlídka Jiráskova 
domu. 

 
Text a foto Jarda Jágr 

 

 
 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NAŠEHO KRAJE 

 

Rychnov nad Kněžnou 

Rychnov nad Kněžnou leží ve Východních Čechách v podhůří Orlických hor na řece Kněžné. Rychnov 
nad Kněžnou leží, východním směrem od města Hradec Králové. Město se rozkládá pod vrcholky 
Orlických hor a na levém břehu řeky Kněžná. Jihozápadním směrem od města byl založen rozlehlý 



ovocný sad. Severovýchodním směrem je oblast přírodního parku Les Včelný. V okolí města jsou 
nevelké lesní oblasti, větší zalesněná plocha je východním směrem od města. Město je výchozím 
bodem značené cyklistické trasy směřující severním směrem do oblasti Orlických hor a východiskem 
několika turistických tras. Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Do-
minantu Rychnova představuje barokní zámek ze 17. století, který je chráněn jako kulturní památka. 
Spolu s okolím si vysloužil přiléhavou přezdívku "rychnovské Hradčany". 
 
Historie: 
Rychnov nad Kněžnou byl založen v průběhu kolonizace Orlických hor. První písemná zmínka pochází 
z roku 1258. Rychnovem tehdy procházela jedna z významných obchodních stezek v regionu. Rych-
novské panství až do počátku 15. století drželi páni z Rychnova, kteří se během husitských válek dali 
na stranu kališníků. Roku 1497 byl Rychnov prodán Vilémovi z Pernštejna, který ve východních Če-
chách vybudoval rozsáhlé panství. Rychnov tehdy zaznamenal růst a stavební rozvoj. Městská práva 
získal Rychnov v roce 1488. Město bylo poddanské a od počátku se snažilo získat privilegia měst 
královských. To se Rychnovu podařilo až v roce 1561, kdy císař Ferdinand I. udělil městu právo volby 
obecních starších, což byl pomocný samosprávný sbor. První písemná zmínka o budově rychnovské 
radnice pochází z roku 1596. V 16. století se Rychnov dostal do držení Trčků z Lípy. Ti pak město 
prodali bohatému pražskému radnímu Kryštofu Betenglovi z Neuenperka. Kryštof mladší, poslední 
člen rodu, podporoval na počátku 17. století české stavovské povstání a panství mu proto bylo zkon-
fiskováno. Roku 1640 získal město rod Kolowratů, kteří jej drželi až do roku 1918. Rychnov byl během 
třicetileté války (1618 až 1648) značně poničen Švédy a hospodářsky se po válce rozvíjel jen velmi 
pomalu. Soukenická tradice města položila základy pro rozvoj textilního průmyslu ve městě. Tovární 
výroba se však pořádně rozběhla až po výstavbě železnice, která byla uvedena do provozu roku 1893. 
Rychnov však ani na začátku 20. století nezískal zcela průmyslový ráz a spíše zůstal zemědělským a 
obchodním městem. V meziválečném období Rychnov velmi výrazně zasáhla hospodářská krize. V 
době německé okupace bylo mnoho rychnovských obyvatel využíváno k práci v Německu, do života 
města však válečné události příliš nezasáhly. Po druhé světové válce se tvář města podstatně změ-
nila. Jednou z památek, která od doby okupace značně trpěla, byla rychnovská synagoga. V devade-
sátých letech 20. století se synagoga a řada dalších památek naštěstí dočkaly rekonstrukce. 

 
Zajímavosti ve městě: 
Nejstarší zděnou stavbou ve městě je kostel svatého Havla, který spolu se zvonicí a sochou sva-
tého Havla patří také mezi kulturní památky.  



Historii místní židovské komunity připomíná Židovské muzeum Podorlicka, umístěné v synagoze z 
18. století. Nová synagoga byla vybudována v roce 1782 poté, co požár v roce 1779 zničil původní 
synagogu z poloviny 17. století. Později prošla dvěma stavebními úpravami a bohoslužby se v ní ko-
naly až do druhé světové války. V průběhu německé okupace českých zemí byla synagoga zpusto-
šena. V 90. letech 20. století byla synagoga opravena a bylo do ní umístěno Židovské muzeum Po-
dorlicka a Památník Karla Poláčka.  
Zámek Rychnov nad Kněžnou – raně barokní zámek byl budován od roku 1676 Františkem Karlem 
Libštejnským z Kolovrat a následně i jeho synem Norbertem Leopoldem a vnukem Františkem Kar-
lem II. Dokončen byl až v průběhu 18. století.  V 18. století byla v zámku založena rozsáhlá obrazárna 
obsahující nejen rodovou galerii Kolovratů, ale i zakoupené obrazy domácích a světových autorů a 
další díla postupně přesunutá z jiných kolovratských zámků. Až do současnosti jsou zde k vidění např. 
obrazy Karla Škréty či Hanse von Aachena. Po roce 1989 byl zámek restituován rodem Kolovratů 
Krakovských Libštejnských. Park byl založen při výstavbě zámku v první polovině 19. století. Jedná se 
o jeden z nejvýznamnějších dendrologických parků ve východních Čechách. Na území parku je vyhlá-
šena přírodní rezervace. 
Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou se nachází přímo na náměstí v budově bývalé radnice. Ve 
třech místnostech si můžete prohlédnout hračky z let 1880–1980. Jedná se o hračky převážně české 
a československé výroby. K vidění jsou různé stavebnice, stolní hry, hrady, vláčky. Děvčata pak zauj-
mou panenky, kočárky, dětské pokojíčky a další. Pravděpodobně nejvýznamnějším exponátem je 
120 cm vysoká panenka s porcelánovou hlavou z roku 1890. Muzeum je v provozu od roku 2005 a 
těší se velké oblibě. 
Zámecký kostel Nejsvětější Trojice byl Postaven Kryštofem Betengelem v letech 1594–1602, po po-
žáru přestavěn roku 1714 podle Santiniho návrhu 

Kostel svatého Havla. Původně 
zasvěcen Panně Marii, oltář vy-
svěcen roku 1313; existují 
starší názory, že byl založen již 
roku 1083, ovšem ty jsou s nej-
větší pravděpodobností mylné, 
neboť toto datum nekorespon-
duje s obydlováním této ob-
lasti, navíc se nachází na ošla-
paném prahu kostela a zřejmě 
se původně jednalo o letopočet 
1683, ke kterému se hlásí i po-
dobou písma. 
Sousoší hrdinů románu Bylo 

nás pět od sochaře Michala Moravce 
Městský Podorlický pivovar Rychnov nad Kněžnou – Podorlická sodovkárna 
 
Typy na výlet: 
Na všechny výlety vyjdeme z turistického rozcestí na jižním okraji náměstí v Rychnově nad Kněžnou.  
Vyjdeme po červené severovýchodním směrem – koupaliště k Ivanskému jezeru. V blízkosti Rych-
nova nad Kněžnou je Přírodní park Včelný les. Hlavními atrakcemi jsou v něm Ivanské jezero, hotel 
Studánka s kaplí, také letní koupaliště. Právě nedaleko koupaliště se nachází krásná atrakce pro děti. 
Vyvěrá zde v lese malý potůček. Není ale ledajaký. Půjdete-li proti jeho proudu od cesty, uvidíte na 
něm nespočet mlýnků, různých dřevěných postaviček, zvířátek a předmětů. Všechno to prý vybudo-
val ve svém volném čase místní nadšenec pan Šimeček. Budiž mu vyslovena hluboká poklona a dík. 
To místo díky němu fakt nemá chybu. 



 
Po modré severním směrem - Skuhrov nad Bělou. Východně nad obcí Skuhrov nad Bělou, nedaleko 
zříceniny hradu Skuhrov stojí na návrší 420 m n. m třípatrová dřevěná vyhlídková věž. K výstupu na 
věž slouží dřevěné přístupové schodiště. Rozhledna se vypíná do výše asi 10 m a výhled umožňují tři 
vyhlídkové plošiny. Z rozhledny Skuhrov je pěkný pohled na obec Skuhrov nad Bělou a kouzelné údolí 
řeky Bělé, těšit se můžete také z výhledu na panoramata Orlických hor. Samozřejmě, že výhledový 
potenciál je vzhledem k místu, kde stojí, poněkud omezený, avšak již samotná návštěva tohoto ro-
mantického místa na strmé vyvýšenině nad obcí stojí za to. 
 
Po modré jihozápadním směrem - Rychnovská Lhotka, Jedlina, Slemeno, Kostelecká Lhotka, Kostelec 
nad Orlicí, Koryta, Svídnice, Suchá Rybná, Doudleby nad Orlicí. Zde můžete navštívit renesanční zá-
mek.  Zámek dal v roce 1588 postavit Mikuláš Starší z Bubna. Nevelký, ale půvabný zámek je dílem 

italských renesančních umělců. Unikátní sgrafitová 
výzdoba, pokrývající všechna vnější i vnitřní průčelí, 
je vysoce ceněna odborníky i širokou veřejností. V 
interiéru zámku je dochována řada místností vyba-
vených bohatou raně barokní štukatérskou a malíř-
skou výzdobou. Pozoruhodná jsou také ve velkém 
sále dochovaná raně barokní kachlová kamna z 
roku 1690. Přijměte pozvání na prohlídku vzácných 
interiérů a nenechte si ujít procházku zámeckým 
parkem v sousedství a nově zbudovaného Přírodo-
vědného muzea. 

 
Po zelené severovýchodním směrem - koupaliště (společně s červenou).  Místo zvané Studánka na-
jdete v malebné východočeské krajině těsně pod Orlickými horami u Rychnova nad Kněžnou. Už od 
17. století slouží tato oblast rekreaci a lázeňství díky pramenům léčivých vod v okolí. Původní chudou 
lázeňskou budovu se dvěma dřevěnými vanami, ohřívacím zařízením a nejnutnějším vybavením poz-
ději doplnila i malá lesní hospoda. O zvelebení 
Studánky se staral místní odbor Klubu českoslo-
venských turistů, založený po roce 1880. Město 
uskutečnilo roku 1930 rozsáhlou přestavbu hlavní 
budovy podle plánů architekta ing. Františka Šímy 
a rozšířilo restauraci o velký moderní sál. Kvůli 
špatné statice musel být v roce 2008 původní hotel 
odstraněn. Postupně došlo k vystavění nové bu-
dovy hotelu a rekonstrukci vily. Vznikl zde areál, 
který dobře plní požadavky dnešní moderní společ-
nosti. Fontánku s léčivou vodou najdete před 
hlavní budovou hezky rekonstruovaného hotelu 
Studánka. 
 
Další zajímavosti v okolí: 
Hrad Potštejn – byl založen na konci 13. století a později patřil mezi rozsáhlejší a významější objekty 
u nás. Do historie a především do literatury vstoupil hrabě Harduval de Chamaré, který dvacet let na 
hradě usilovně hledal poklad. Neúspěšně. Zato Alois Jirásek našel v jeho příběhu inspiraci k napsání 
románu a pozdější autoři i filmový námět. Hrad se nacházel ve špatném technickém stavu. Ve 2. 
polovině 20. století byl zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. V hradním areálu jsou často pořá-
dány kulturní a společenské akce nebo svatební obřady. 



Zámek Potštejn – jádro zámku pochází ze stejnojmenného hradu. Současná podoba je výsledkem 
úprav z roku 1746, kdy hrabě Jan Ludvík Harbuval - Cha-
maré nechal zámek přestavět podle vlastního návrhu. 
Později již nedošlo k zásadním úpravám. Dnes spatříte 
čtyřkřídlý jednopatrový objekt s mansardovou stře-
chou. Kolem se rozkládá anglický park s růžovou zahra-
dou. V interiéru vám učaruje mramorový sál s bohatě 
zdobeným štukovým stropem a kaple Nejsvětější Tro-
jice. Shlédnete interiéry zařízené původním historic-
kým nábytkem a obrazy šlechtických rodů Chamaré a 
Dobrzenských. 

S použitím různých internetových stránek zpracoval Mirek Vořechovský 

 
 

 
STŘÍPKY Z ODBORŮ 

 
KČT Jičín 

 

Zimní výstup na horu Tábor 
V sobotu 19. února 2022 jsem se zúčastnil Zimního výstupu na 
horu Tábor, jehož 39. ročník pořádali turisté z Lomnice nad Popel-
kou. Akce byla hvězdicovitá, každý si mohl vybrat trasu dle svých 
představ, pokud prošel povinným bodem, jímž byl Tábor. Rozhodl 
jsem se pro trasu Zelený háj (to je křižovatka u Lomnice, odkud 
odbíhají silnice do Semil, Veselé, Lomnice a Tatobit) – Tábor – Jičín. 
Sobotního rána jsem po půl deváté nastoupil do linkového auto-
busu Jičín – Semily. Potěšilo mne zjištění, že mezi spolucestujícími 
jsou tři turisté (Vládík z Jičína, Zdena a Bojan z Libuně) mířící na 
stejnou zimní akci. Vystoupili ovšem již v Ploužnici a za cíl si zvolili 

Libuň. Krátce před devá-
tou hodinou jsem byl na 
křižovatce Zelený háj. 
Odtud vede červená 
značka do dvou směrů: 
na Kozákov a na Tábor. 
Sestupoval jsem podél 
říčky Veselky a těšil se, kterak v dotyku obce Veselé pozdra-
vím se s vodníkem, jenž opatruje vodní tok. Vodník na svém 
místě nebyl – možná byl povýšen a přemístěn k význam-
nější vodoteči. Následoval úsek po lesní stezce do prudkého 
kopce, který byl „ozdoben“ několika hustě zavětvenými 
spadlými smrky. Na volném prostranství mezi loukami 
u Skuhrova a Rváčova se hojně rozebíhal vítr, který ztěžoval 
chůzi. V restauraci v Košově jsem se občerstvil kávou. Mezi 
turisty zde sedícími jsem byl potěšen několika známými tvá-
řemi, uvedu alespoň Mášu z Nové Paky. Stoupání na 



nejvyšší bod trasy bylo obtížné, lesní cesta byla opatřena vrstvou ledu. Na vrcholu Tábora (678 m) 
nelze ponechat bez povšimnutí kostel Proměnění Páně pocházející z přelomu 15 a 16 století. Vrchol 
zdobí i rozhledna, ta současná je z roku 1911, je vysoká 35 metrů, vyhlídkový ochoz je ve výšce 29 
metrů. V restauraci zasedali pořadatelé. Při registraci (ve 13 hodin) jsem obdržel pamětní list a oz-
dobu na krk. Do mého příchodu bylo zaevidováno 220 účastníků. Sestup z Tábora po modré značce 
se konal opět po zledovatělé cestě. Od rozcestí u Allainovy věže jsem absolvoval blátivý kilometr po 
žluté značce do Kyjí. Dále po červené značce kráčel jsem většinou již po pevných cestách. Prošel jsem 
Železnicí a kolem Prostředního mlýna, abych pod Zebínem a lipovou alejí dorazil po 16. hodině do 
Jičína. Moje trasa byla dlouhá 22 kilometrů. Poděkování patří lomnickým pořadatelům za zimní vý-
stup. 

 

 
Rozkvetly bledule 

Začátkem března – ještě před příchodem jara – na-
vštěvuji v novém roce poprvé Český ráj, konkrétně 
ono místo v údolí Žehrovky, kde právě kvetou ble-
dule. Letos jsem tak učinil v sobotu 5. března 2022. 
Regionova Královéhradeckého kraje mne přemís-
tila z Jičína do železniční zastávky Ktová. V 9 hodin 
vyšel jsem do chladné krajiny. Po zelené značce 
jsem překonal hlavní silnici Jičín – Turnov a podmá-
čenou loukou došel k soutoku říček Veselky a Li-
buňky (druhá uvedená ústí v Turnově do Jizery). 
Odtud stoupal jsem na Trosky. Z vyhlídkového 
místa pohlížel jsem k Vyskeři, Ještědu i Kozákovu. 
Pokračoval jsem k táboru zvanému Svitačka. Z roz-
cestníku vybral jsem další kilometry po červené značce. Minul jsem zavřený Křenovský šenk, pak 
zamířil pár set metrů rovinou, než vstoupil jsem do lesa a snižoval nadmořskou výšku k Žehrovce. Ve 

známé chatě Nebákov u rybníka Nebák se kolem je-
denácté hodiny žádný host nenalézal. Na trase ná-
sledoval mlýn Podsemín. Za ním se údolí rozšířilo a 
na louce zasvítily tisíce bledulí. Některé plně roz-
vité, jiné tak napůl. Pookřál jsem tím pohledem. 
Rozcestí U Přibyla poradilo mně několik možností, 
kam jít dál. Zvolil jsem za cíl cesty Turnov. Po zelené 
značce šel jsem krátce po silnici, minul jsem rybník 
Věžák a občerstvení Čertoryje. Lesními cestami do-
šel jsem k samotě Radeč s kapličkou a sochou sv. 
Jana Nepomuckého. Na trase mne ještě čekal hrad 
Valdštejn, na prostranství před ním jsem nevyužil 

možnost občerstvení, neboť fronta se mi zdála příliš dlouhá. Do cílového místa sešel jsem po červené 
značce kolem rozhledny Hlavatice. Spokojen s návštěvou Českého ráje odejel jsem po pěší túře 
dlouhé 19 km Regionovou v 17.51 hodin ze zastávky Turnov město do Jičína. 

Text a foto Jan Vaníček, Jičín 

 
 
 



KČT Hradec Králové 
 

Pražskou přírodou 
 

 V plánu turistických výletů na 1. čtvrtletí tohoto roku se 
objevily dva výlety do Prahy.   Kdo by řekl, že vzbudí takový 
zájem a stanou se největším překvapením čtvrtletí? Nešlo 
o historické památky, ale o pražskou přírodu plnou úchvat-
ných výhledů včetně obtížně schůdného terénu. 
Lednového výletu s názvem Prahou poetickou se zúčast-
nilo 20 našich turistů. Z hlavního nádraží jsme se přepravili 
metrem a autobusem do pražské Tróji. Přes botanickou za-
hradu jsme se dostali na Vinici sv. Kláry. Krásné místo s 
nádherným výhledem na trójský zámek pod námi a široko 
daleko na celou Prahu. Prošli jsme vinicí, kde je v každé 
řadě vysázen jiný druh vinné révy. Každý si zde mohl otes-
tovat svůj čich, jestli pozná různé druhy ovoce nebo koření. Dalším cílem byla Stromovka a střecha 
Zemědělského muzea opět s výhledem. Cestou na Letnou jsme se znovu se zalíbením zadívali na to-

lik známý pohled na Staré Město a čluny na Vltavě, 
na Letné pak na Malou Stranu a pražské mosty. Kolem leto-
hrádku Belveder přes Pražský hrad jsme došli na Petřín a 
kolem Hladové zdi a stanice lanové dráhy Nebozízek jsme 
sestoupili na Újezd. Pak už rychle na vlak. 
V únoru se stalo cílem 19 turistů Prokopské údolí a Děvín. 
Po výstupu z metra ve Stodůlkách jsme v jednom úseku 
dost náročným terénem sestoupili do Řeporyjí. V národní 
přírodní památce Dalejský profil jsme v údolí Dalejského 
potoka šli po dně pravěkého moře. Obdivovali jsme se 
krásně zbarveným skalám v Černém lomu, stejně jako 

v Červeném lomu v přírodní rezervaci Prokopské údolí. Tam jsme došli kolem železniční zastávky 
Praha – Holyně. Někteří odvážlivci prošli ve skále v Prokopském údolí neosvětleným tunelem s dost 
velkými kameny pod botami. Moc se nám líbilo jezírko v zatopeném lomu. Po zbourání pražských 
hradeb v r. 1874 se zde těžil vápenec z prvohor. Vyrábělo se z něj vápno potřebné pro výstavbu roz-
šiřující se Prahy. V Hlubočepech jsme minuli viadukt seve-
rozápadní dráhy a po občerstvení U Prokopa jsme stoupali 
na vrch Děvín. Tam se nám naskytly úchvatné výhledy 
od Barrandova přes Barrandovský most a Jižní Město až 
k sídlištím na Proseku a v Ďáblicích. Přes louku jsme se vy-
dali k výběhům koně Převalského. Několik se jich kolem 
nás prošlo. Je to jediný divoký druh koně, který přežil 
do současnosti. O jeho záchranu se zasloužila i pražská 
ZOO, která pro něj vede od r. 1959 Mezinárodní plemen-
nou knihu. U výběhu je malá vyhlídková plošina, odkud je 
výhled na Petřínskou rozhlednu, Strahovský stadion a sta-
dion Evžena Rošického. Od výběhů jsme se už vydali do Radlic k metru. 
Poděkování za přípravu a vedení těchto dvou velmi pěkných výletů patří naší nejnovější vedoucí tu-
ristiky Ireně Kebzové.  

Text a foto Líba Švecová 



KČT Úpice 

 
Představujeme odbor turistiky KČT Úpice při příležitosti jeho uvedení do síně slávy 

české turistiky 
 

Něco málo z historie. 
První zmínka o turistice v Úpici je z roku 1918. Z podnětu úpického rodáka MUDr Jana Nyklíčka, před-
sedy Jiráskovy turistické župy v Náchodě, svolali Karel Pleskač, řídící učitel a Alois Urban, učitel, usta-
vující schůzi přátel turistiky na den 6. 4. 1921. Již tento den se ke spolku přihlásilo 40 členů. Předse-
dou byl zvolen Karel Pleskač, jednatelem Alois Urban, pokladníkem Antonín Cvrk. Jejich spolkovým 
střediskem byl hostinec U Lodrů. Největší rozmach turistiky nastal v roce 1958, kdy parta nadšenců 
turistiky uspořádala ve dnech 24 až 30 listopadu výstavu „O turistice“. Zde byla veřejnosti předsta-
vena činnost turistů a možnosti turistického vyžití. Mezi zakladatele novodobé historie turistiky 
v Úpici patřili manželé Kachlíkovi, Stanislav a Květoslav Vikovi, Josef Kábrt, Miloslav Hlaváč, Jiří Pauer, 
Jiří Ročňák, Anna Hladíková, Josef Lanta , Luboš Bárta a Milan Král. Oddíl turistiky se zaměřoval pře-
devším na rodinnou turistiku a práci s mládeží. Jednou z důležitých oblastí práce turistického oddílu 
se stalo vytipování a vyznačení turistických cest v okolí Úpice. Postupně se síť značených cest rozrůs-
tala až do dnešní podoby. Značením a údržbou značených cest se vždy zabývala skupina zkušených 
značkařů. Turistický oddíl působil v Jiskře Úpice, později přejmenované na Spartu. Bylo pořádáno 
mnoho akcí pro turistickou veřejnost, a to dálkových pochodů, výletů, zimních akcí na Jestřebích 
horách a akcí pro děti. Dalším důležitým obdobím 
úpické turistiky bylo získání k užívání boudy 
v osadě Paseka, kterou si pojmenovali Jestřebí 
boudou. Pod tímto názvem ji známe doposud. Při 
převzetí boudy, která byla v havarijním stavu a 
uvažovalo se o jejím zbourání, čekalo turisty hodně 
práce. Za spolupráce s havlovickými a markoušo-
vickými turisty se podařilo boudu zachránit a po-
stupně upravit pro potřeby turistiky. Po převodu 
od státu do majetku TJ Sparta Úpice se vrhli do 
úprav Jestřebí boudy. Velkým nadšením členů a za 
pomoci TJ Sparta a ústředí KČT při získávání peněz se podařilo provést úpravy ubytovacích prostor, 
rekonstrukce topení a v poslední době i vnější úpravy boudy. Nová fasáda a ostatní venkovní úpravy 
umocnili její horský ráz a zcela změnili její letitý vzhled.  
Období po obnovení Klubu českých turistů po roce 1990. 



Založili jsme odbor KČT při TJ Sparta Úpice.  Zamě-
řili jsme se především na rodinnou turistiku a od 
roku 2003 se KČT, odbor Úpice osamostatnil jako 
pobočný spolek celostátního Klubu českých tu-
ristů. V roce 2018 jsme odkoupili Jestřebí boudu od 
TJ Sparta Úpice. Zajišťujeme provoz bufetu o víken-
dech a svátcích po celý rok a v posledních letech i 
po celé letní prázdniny ke spokojenosti turistické 
veřejnosti. Veškerý zisk z této činnosti pak vracíme 
do obnovy a úprav Jestřebí boudy. 
Akce pořádané pro veřejnost. 
Některé dřívější projekty jsme ukončili a v součastné době pořádáme: 
Únor: „Za ohřátou medovinou“ – hvězdicová jízda na běžkách či pěšky s cílem na Jestřebí boudě. 
Březen - Duben: „Zahájení turistické sezony v Jestřebích horách a Královéhradecké oblasti“ - setkání 
příznivců Jestřebích hor u Bílého kůlu na Panské cestě pod Žaltmanem. 
Říjen: „Pochod spadaným listím přes tři rozhledny“ - putování podzimní přírodou Jestřebích hor. 
Práce s mládeží: V odboru pracuje oddíl mládeže „Loupežníci z Brend“. Jedna družina v Úpici (nemá 

dostatek členů) a druhá v Radvancích v Čechách. 
Oddíl sdružuje zájemce o turistiku z celého regionu 
Jestřebích hor. Členy oddílu se mohou stát děti od 
6 let se zájmem o pohyb a pobyt v přírodě. Přihlásit 
se můžete v Radvancích u pí. Dubnové a v Úpici u 
předsedy odboru p. Vořechovského nebo e-mailem 
kctupice@jestrebibouda.cz. Oddíl pořádá výpravy 
do okolí Jestřebích hor a dalších zajímavých lokalit 
v České republice formou jednodenních výletů, ví-
kendových akcí a týdenního turistického soustře-
dění. Pro družinu v Úpici přijímáme nové členy! 

Text M. Vořechovský, předseda KČT Úpice. Foto archiv KČT Úpice 

 
ilustrační foto 



TURISTICKÉ AKCE V KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTI KČT 

OD 1.4. DO 30.6.2022 
(výběr z centrální databáze KČT) 

 

Upozornění: Vzhledem k situaci kolem nemoci Covid 19 se informujte u pořada-
telů o konání akcí! 
 
Rohoznický darmošlap  
02.04.22 | KČT, odbor Rohoznice, Rohoznice, okr. Jičín, 12. ročník, klubovna KČT Rohoznice – hřiště  

Bílá u Bílého – Zahájení jarní turistické sezony v Jestře-
bích horách  
16.04.22 | KČT, odbor Úpice, Jestřebí hory, okr. Trutnov, 
20. ročník, hvězdicově  
Jarní 30  
16.04.22 | KČT, odbor Bohuslavice nad Úpou, Bohuslavice 
nad Úpou, okr. Trutnov, 44. ročník, Hřiště TJ Bohuslavice 
n/Ú  
Pochod Okolo Jaroměře  
23.04.22 | TJ Sokol Jaroměř, Jaroměř, okr. Náchod, 41. 
ročník, před tělocvičnou TJ Sokol Jaroměř  
O Žižkův štít – "Zvičina" (671 m)  
23.04.22 | KČT, odbor Hořice, Hořice, okr. Jičín, 48. ročník, 
Sportovní hala TJ Hořice  
Putování za čarodějnicí  
29.04.22 | KČT Nové Město n/Met. z.s. + A-TOM 9971 
Stopa, Nové Město nad Metují, okr. Náchod, 22. ročník, 
sokolovna  
Turistické setkání 2022 – pod rozhlednou "Milíř" nad Vy-
sokou nad Labem  

01.05.22 | KČT, odbor Smiřice, Smiřice, okr. Hradec Králové, 21. ročník, Pod rozhlednou "Milíř" nad 
Vysokou nad Labem  
TP Cestami Cyrila Boudy  
07.05.22 | KČT, odbor TJ Nová Paka, Nová Paka, okr. Jičín, 51. ročník, junácká klubovna Nová Paka  
Šmajd Novoměstskem  
07.05.22 | KČT Nové Město n/Met. z.s., Nové Město nad Metují, okr. Náchod, 21. ročník, soko-
lovna Nové Město n/Met.  
Poříčské toulky  
08.05.22 | Městys Velké Poříčí, Velké Poříčí, okr. Náchod, 17. ročník, hasičská zbrojnice  
Květnový pochod  
08.05.22 | KČT, odbor Pecka, Pecka, okr. Jičín, 43. ročník, Úřad městyse Pecka  
Putování okolím Chlumce nad Cidlinou  
14.05.22 | KČT, TJ Sokol Chlumec n/C, Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové, 20. ročník, klu-
bovna KČT – pod sokolovnou Chlumec n/C  
Turistický pochod Po stopách rytíře Zbyhoně  
14.05.22 | Obecní úřad Úhlejov, Úhlejov, okr. Jičín, 26. ročník, kulturní dům Úhlejov  
Krajem Eduarda Štorcha (46 roč. pochodu, 23. roč. cyklotras)  



21.05.22 | KČT, odbor Ostroměř, Ostroměř, okr. Jičín, 46. ročník, základní škola E. Štorcha Ostro-
měř  

Ilustrační foto 

Putování Broumovskem  
21.05.22 | KČT, oddíl TJ Slovan Broumov, z.s., Broumov, okr. Náchod, 28. ročník, Fotbalové hřiště 
Broumov  
Pochod Karla Klíče  
21.05.22 | KČT, odbor Hostinné, Hostinné, okr. Trutnov, 46. ročník, Hostinné – restaurace "U Bi-
cana"  
Mezinárodní Polický vandr  
21.05.22 | Klub přátel turistiky Spartak Police nad Metují, Police n/M, okr. Náchod, 45. ročník, Fot-
balové hřiště Police nad Metují  
Za trutnovským drakem  
28.05.22 | KČT, odbor Trutnov, Trutnov, okr. Trutnov, 41. ročník, internát SLŠ, Lužická ul. Trutnov  
Solnická solná stezka – jubilejní 50.ročník  
04.06.22 | KČT Solnice, Solnice, okr. Rychnov n/Kn., 50. ročník, Solnice – Společenský dům  
Krvavej Čepelka – Krajem bratří Čapků  
04.06.22 | KČT, odbor Malé Svatoňovice, Malé Svatoňovice, okr. Trutnov, 46. ročník, nám. K. Čapka  
Pohádkový šmajd se Stopou  
04.06.22 | KČT Nové Město n/Met + ATOM Stopa, Nové Město n/Met, okr. Náchod, 26. ročník, so-
kolovna Nové Město n/Met  
Stezka Českem – Oblast 108 KHK  
11.06.22 | ÚV KČT + agentura Czechturism, , Úseky v Královéhradeckém kraji (starty): Špindlerův 
Mlýn, Pomezní boudy, Trutnov, Teplice n/Met., Broumov, Náchod, Šerlich  
Po stopách bojů z války roku 1866 + Pohádková cesta  
18.06.22 | TJ Sokol Starkoč, Starkoč, okr. Náchod, 47. ročník, nádraží ČD Starkoč  
DP Barunka  
25.06.22 | KČT, odbor Česká Skalice, Česká Skalice, okr. Náchod, 31. ročník, sokolovna u nádraží, 
Česká Skalice  
Výstup Lánovských na Sněžku  
25.06.22 | Obec a Infocentrum Lánov, Lánov, okr. Trutnov, 17. ročník, Infocentrum Lánov  

 

 
 
 



 

         Pozvánka do jarní přírody 
 

Klub českých turistů Úpice a oblastní výbor vás zve na 
18. ročník zahájení turistické sezóny v Jestřebích horách 

a oblastní zahájení sezóny v Královéhradeckém kraji. 
 

BÍLÁ U BÍLÉHO 
                sobota                         kůlu 
 

    v sobotu 16. 4. 2022 na Panské cestě pod Žaltmanem u Bílého kůlu 
 
Dostanete se k nám značenými trasami, které si můžete zvolit podle své zdat-
nosti.  
         Trutnov. Lhota u Trutnova, Paseka, Žaltman, Bílý kol (12 km) 
          Rtyně v Podkrkonoší, Odolov, Bílý kol (9 km) 
          Malé Svatoňovice, Bílý kol (3,5 km) 
          Radvanice, Paseka, Žaltman, Bílý kol (7 km) 
          Úpice, Kvíčala, Vel. Svatoňovice, Markoušovice, Bílý kůl (10km) 
 
 Program dne:  
     11:00  – otevření bufetu turisty z Malých Svatoňovic - potlach  
                       účastníků (buřty, lahváč, med…) 
     12:00  – oficiální zahájení (pozounéři ZUŠ A.M: Buxton Úpice, projevy) - potlach účastníků 
(buřty, lahváč, med…) 
     14:02  – uzavření bufetu, úklid okolí 
        

 
 

Občerstvení zajištěno turisty z Malých Svatoňovic v místě konání  
a také na Jestřebí boudě. 

 
Za účast obdržíte originální pamětní list.     
Startovné: člen KČT a děti 20 Kč; ostatní 30 Kč   

 
Těšíme se na vaši účast na této tradiční akci 

v srdci Jestřebích hor! 
 
           

Pořadatel:  
KČT Úpice a oblast KČT Královéhradeckého kraje 
 

Akce se koná za podpory 
měst Úpice a Malé Svatoňovice 



Klub českých turistů, 
oblast Královéhradeckého 

kraje 
Smiřice, Nádražní 155, PSČ 

503 03 
IČO: 66288631 

 
 

 
pořádá autobusový výlet 

pro členy z jednotlivých odborů Královéhradecké oblasti 
TOULOVCOVY MAŠTALE 

Termín: čtvrtek 16. června 2022   

ODJEZD: nástupní místa a jejich časy budou upřesněny podle 

přihlášek z jednotlivých odborů.  

PŘIHLÁŠKY: do 30. 4. 2022 ve svém odboru.  

POPLATEK: 100,- Kč. 

PĚŠÍ TRASA: Bor u Skutče, náves – Durdychova jeskyně – Mojží-

šova studánka – Vranice – Toulovcovy maštale – Oslí chodba – 

Městské maštale – Budislav. Celková kilometráž 8 km, stoupání 

190 m, klesání 135 m. Možnost krácení.  

Projdete menší skalní bludiště ležící v nádherných borových le-

sích s hlubokými údolími. Celá oblast je protkána mnoha pískov-

covými skalami, pozoruhodnými skalními útvary s řadou roklí, 

potoků a tůní.  

Skalní město a bludiště je centrem přírodní rezervace, která se nachází nedaleko města Proseč.  

Durdychova jeskyně – nejznámější jeskyně v přírodní rezervaci. Jedná se o rozšířenou skalní průrvu 

pod 20 m vysokou skálou.  

Mojžíšova studánka – pramen vyvěrající ze skály, který získal 

jméno podle Mojžíše, který, když Izraelité měli žízeň, praštil holí 

do skály a z ní vytryskl pramen.  

Možnost občerstvení je omezena. 

PODLE ČASU A ZÁJMU MŮŽE BÝT VÝLET DOPLNĚN 

TOULOVCOVA ROZHLEDNA – na 15 m vysokou rozhlednu vy-

stoupáte po 60 schodech. Rozhledna má dvě vyhlídkové plošiny. 

Jednu v 6 m a druhou ve 12 m. Z obou plošin budete mít za pěk-

ného počasí výhled na Orlické hory, Krkonoše, Železné hory a Je-

seníky. 

VELKÉ HRADISKO – pískovcový útvar v obci Budislav.    

PÍSKOVCOVÉ OBYDLÍ – unikátní pískovcové sklepy v obci Zderaz, 

které sloužily k uskladňování potravin. Prohlídka s průvodcem.  



NOVÉ HRADY – pozoruhodný rokokový zámek označován jako „Malý Schönbrunn“. V sýpce je 

umístěno muzeum cyklistiky. Prohlídka zámeckého parku, případně muzea cyklistiky. Prohlídka 

zámku nebude předem zajišťována.  

Protiepidemická opatření – bude upřesněno podle aktuální situace. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Klub českých turistů, odbor Česká Skalice 
Vás zve v sobotu 2. dubna 2022 na výlet 

 

 

 

 

 

 

Odjezd vlakem z České Skalice v 7.29 hod, s přestupem v Jaroměři do 
Dvora Králové n.L. Autobusem do zastávky Debrné most. (iredo 474) 

 

Trasa pěšky 16 km: 

Debrné, Slučí kameny, Karolinina vyhlídka, Buddhovy kameny, pramen Černého potoka, Marián-
ské poutní místo, Hájemství, Dvůr Králové n.L. 

Návrat vlakem nebo autobusem. 



 

Na tento výlet Vás srdečně zve Květa Simonová Kontakt: mobil 731 020 472, 

e-mail: kvetasimonova@seznam.cz 

Partnerem našich akcí a výletů je Město Česká Skalice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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