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ÚVODNÍK 
 

 

A je to zase tady, tedy čas prázdnin, dovolených a dalších letních aktivit. Opatření kvůli covidu žádná 
a tak zkusme užívat volnosti bez omezení. Můžeme navštívit mnoho krásných destinací v cizině, ale 
především poznávat další krásná místa naší domoviny. Vyrazme tedy za krásami nejen našeho kraje. 
Kam? Inspiraci si můžete vzít v dnešním zpravodaji, při návštěvě Nové Paky a dalších lákavých míst v 
okolí. Vyrazme pěšky, na kole, autem či hromadnou dopravou. Začíná hlavní turistická sezóna a tak 
si ji užívejme a já osobně se těším na setkávání s ostatními turisty při toulkách naší krásnou přírodou 
a to samozřejmě přeji i vám, našim čtenářům. 

Mirek Vořechovský, předseda KČT Úpice 

                                                                                                                                                                         Ilustrační foto 

 
 

ZPRÁVA Z ÚSTŘEDÍ 
 
Pojďme na chaty a rozhledny 2022 
V prosinci loňského roku odstartoval třetí ročník soutěže zaměřené na poznávání a podporu turistic-
kých chat s názvem „Pojďme na chaty a rozhledny 2022“. Do letošního roku byly zařazeny chaty 
nacházející se v blízkosti nějaké rozhledny – např. Hrstkova chata, Kramářova chata, Kozubová, Krá-
lovec nebo Kohútka. Pro letošek jsme zařadili celkem 17 chat z Moravskoslezského, Zlínského a Par-
dubického kraje. Úkolem turistů je navštívit alespoň 6, nebo alespoň 10 z vybraných 17 chat a ná-
vštěvu potvrdit v mobilní aplikaci Peakpoint. Druhou podmínkou je vyplnění registračního formuláře 
na webu KČT, oblasti Moravskoslezské. Na základě toho budou řešitelé zařazeni do losování o ceny 



s turistickou tematikou. Mobilní aplikaci Peakpoint využíváme od prvního ročníku. Tento nástroj mo-
tivuje k návštěvě zajímavých míst, zejména na horách a dokázal oslovit zejména mladší ročníky. Le-
tošní ročník končí 31. 10. 2022, registrační formulář a více informací k projektu je na 
https://www.kct-msk.com/pojdme-na-chaty. 
Tak pojďme na chaty!!! 

Vybráno ze Zpravodaje ústředí KČT 

 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Ilustrační foto 

 
 

ZPRÁVY Z KRAJE 
 
Výběr ze zápisů z jednání výboru oblasti KČT Královéhradeckého kraje. 
 Změna ekonoma 
Ekonom p. Krejcar požádal o uvolnění z funkce ekonoma. Obsazení této funkce je velmi náročné a 
nepodařilo získat náhradu do konference. Nyní již máme zájemkyni o tuto funkci pí. Janu Ordeltovou, 
která je kvalifikovaná k převzetí této funkce. Vzhledem k této situaci bude jmenovaná do funkce ko-
optovaná a na příští konferenci bude schválená. 
 Založení nového oddílu mládeže 



Při odboru KČT Hořice, byl založen nový oddíl mládeže „Turisťáček“. Zatím mají přihlášeno 25 členů 
a vedoucí i děti jsou zapálení na činnost. Připravují Příměstský tábor v termínu 11.-15.7.2022. Mají 
zřízené web. stránky http“//turistacek-horice.webnode.cz/. Vedoucí oddílu je Mgr. Soňa Vrabcová, 
Tomáš Sůva a Lenka Bartoníčková. Vedoucí prošli školením a získali kvalifikaci vedoucí a současně 
absolvovali zdravotní školení.  

 Pohyb po značených cestách  
Na základě současných zkušeností při pořádání hromadných akcí, 
je třeba vyžádat povolení průchodu od majitelů soukromých po-
zemků jimiž vede i značená cesta. Komise pěšího a cykloznačení se 
snaží oddělovat pěší a cyklotrasy. Padla připomínka, že KRNAP vy-
značil cyklotrasy, které jsou v některých místech velmi nebez-
pečné. 
 Zrušení odboru KČT Žacléř 
Odborem KČT Žacléř byla předaná žádost o zrušení odboru. Tento 
odbor po odchodu předsedy p. Čecha již nepokračoval v další čin-
nosti.  Dodatečně svolaná mimořádná členská schůze dne 
17.10.2021 odsouhlasila zrušení odboru KČT, odbor Žacléř a veš-
keré jmění zrušeného odboru nabývá právní nástupce, kterým je 
právnická osoba TJ Baník Žacléř. 
 Turistický závod mládeže 
Aktivní odbor KČT Úpice, který pracuje s mládeží se rozhodl uspo-

řádat Turistický závod mládeže pro mládež v naší oblasti. Termín konání 27.8.2022 na chatě KČT 
Úpice Jestřebí boudě. Výbor návrh na konání akce projednal a souhlasí s poskytnutím dotace. 
  Různé 
 Dne 9.4.2022 proběhlo na chatě Jestřebí bouda zdravotní školení pro vedoucí, cvičitele a další zá-
jemce. Školení se zúčastnilo 18 zájemců a paní Dubská přítomné seznámila se základní záchranou 
lidského života, resuscitací a dalšími zákroky, které je nutné řešit na akcích. Odbory Náchod a Česká 
Skalice si zajišťují tuto formu školení samostatně. Dále upozorňujeme, že je možné zajistit školení 
vedoucích metodikem oblasti pro minimálně 9 osob. 
 Hledáme zájemce o funkci klasifikátora do Výboru Oblasti – prosíme hlaste se! 
Obsazení klasifikátora v oblasti se nepodařilo zajistit a tak byla požádána p. Ježková v pokračování 
ještě rok. 
 Odbor KČT Úpice zašle na ústředí žádost o uvedení odboru do Síně Slávy k výročí 100 let od založení.  

 Odbor Hořice pořádal běh do 142 schodů na podporu 
Ukrajiny za startovné 50,- Kč.  
 Prezentace akcí má kladný účinek na získání financí.  
 Reprezentace oblasti na těchto významných akcích: 
7.5.2022 – v Kostelci nad Orlicí při turistické akci Přes tři 
hrady bylo vzpomenuto výročí 100 let od vyznačení turis-
tické cesty J. Guta Jarkovského. Zúčastnili se manželé 
Jágrovi. 
3.6.2022 – v Solnici byla slavnostně otevřená výstava od-
boru KČT u příležitosti 50. ročníku Solnické Solné stezky. Zú-
častnili se manželé Jágrovi a při této příležitosti předali 
předsedovi KČT Solnice p. Josefu Holcovi knihu.  
 Každý odbor bude muset mít zřízenou datovou schránku 
pro styk s úřady.  



 Naše oblast má zřízenou novou webovou stránku www.kct-kho.cz a vedením této stránky je pově-
řená pí. Libuše Švecová a pro zasílání informací má emailovou adresu: liba.svecova@gmail.com .        
 Připomínáme termín 30.6.2022 k zaslání přihlášek do kalendáře turistických akcí na rok 2023. 
 

                                                                                                                                                                         Ilustrační foto 
 
 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NAŠEHO KRAJE 

 

NOVÁ PAKA 
        Město Nová Paka s rozlohou 2 868 ha leží mezi význačnými tu-
ristickými oblastmi Českého ráje a Krkonoš, navazuje na Podzvičin-
sko a tvoří východní bránu Geoparku Český ráj. Nachází se v nad-
mořské výšce 427 m.n.m. Dominantou Nové Paky je Klášterní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, ke kterému vás dovede růžencové scho-
diště z roku 1737. V samotném centru města vás vedle zbytků rou-
bených podkrkonošských chalup upoutá Suchardův dům, kde je 
umístěna historická expozice a jsou zde i komorní prostory pro po-
řádání výstav výtvarných umělců z regionu. V Suchardově domě na-
jdete zajímavý novopacký betlém, loutky a mnoho dalších věcí. Nad 
Suchardovým domem vznikla nová budova, ve které je umístěna 
Klenotnice drahých kamenů, expozice spiritismu, Informační stře-

disko a Městská knihovna. Nová expozice spiritismu je vlastně evropským unikátem stejně jako Kle-
notnice drahých kamenů. Na tomto jakémsi muzejním náměstí si můžete prohlédnout také veliký 
zkamenělý araukarit, což byl jehličnatý strom, rostoucí před 250 miliony lety.  
     Samotná Nová Paka i okolí vybízí k řadě vycházek, při nichž vás potěší pohled do kraje i na hory 
krkonošské, na dřevěné roubené stavby, zapomenuté pískovcové sochy světců i na venkovské kos-
telíky. Při troše štěstí najdete na krevelově zbarvených polích drahý kámen nebo prokřemenělý 



zbytek dávných stromů a rostlin. Nová Paka stojí za návštěvu, možná vás překvapí. Je to poklidné 
městečko a proto ten, kdo si chce opravdu odpočinout a vyhnout se davům, přichází právě sem tou-
lat se tajemnou krajinou blouznivců a spiritistů.  Nová Paka je také rodištěm mnoha vynikajících 
osobností, mezi kterými jmenujme například hudebního skladatele a tvůrce první tištěné polky F. M. 
Hilmara, básníka Jana Opolského, malíře Františka Grosse, uměleckého fotografa Miroslava Háka a 
nesmíme zapomenout na členy slavného rodu Suchardů – např. sochaře Stanislava Suchardu, Vojtě-
cha Suchardu či Cyrila Boudu. Těm všem a spoustě dalších učarovala krása podkrkonošské krajiny a 
inspirovala je na celý život. 
      Nejstarší zmínka o existenci města Nová Paka pochází z roku 1357. Byla po staletí spojena s osudy 
hradu Kumburk, mezi jehož majitele patřil i známý vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Obyvatelé No-
vopacka se živili především tkalcovstvím a punčochářstvím, ale také ševcovstvím, hrnčířstvím či per-
níkářstvím. Významný vliv na život města mělo vystavění pavlánského kláštera a kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Klášter byl dostavěn v roce 1701 a kostel poprvé vysvěcen v roce 1724. Z Nové Paky se 
stalo významné poutní místo.  Za zmínku stojí také fakt, že Nová Paka byla na přelomu 19. a 20. 
století mekkou českého spiritismu.                                                                         
      Novopacko je podivuhodně tajemným místem, kde si snad daly schůzku všechny síly přírodních 
a duchovních světů. Nová Paka je tím snad předurčena svojí polohou; není ani v kraji, ani v horách, 
ani v Českém ráji. V každém případě je to zvláštní zapomenutý ráj pro lidi, kteří netouží být v místech 
slavných, ale v jiných. Nebojím se říci, že na Nové Pace je nejkrásnější její okolí. Snad to způsobuje 
krevelově zbarvená půda, tvary kopců, které v sobě skrývají pohádkové poklady drahých kmenů, ale 
stojí za to sestoupit dolů do takřka desetitisícového města, ležícího v trojúhelníku slávy vlastně tří 
hradů (Kumburk, Pecka, Levín).                                                 
 

Turistické zajímavosti 
 

Zakarpatský kostelík. 
V roce 1930 nechal továrník Otto Kretschmer přemístit do 
své zahrady v Nové Pace dřevěný kostelík z okolí ukrajin-
ského města Užhorod, původně stál kostelík ve vsi Obava u 
Mukačeva. Uvnitř je vybaven ikonostasem a běžným vnitř-
ním vybavením. Kostelík byl postaven v letech 1690 až 
1710, datování není zcela přesné. Na vnějším plášti stavby 
jsou vidět zimostrázové kolíky. Stavba je umístěna na sou-
kromém pozemku.  

 
Městské muzeum.  
Městské muzeum v Nové Pace bylo založené teprve v roce 
1908, ale může se pochlubit zajímavými expozicemi. Vět-
šinu návštěvníků lákají expozice Klenotnice drahých ka-
menů a Spiritismu v Podkrkonoší, které jsou umístěné v ne-
dávno postavené budově. Hned přes ulici Vás jistě zaujme 
Suchardův dům, dostavěný v novorenesančním slohu v 
roce 1896. Na výzdobě domu se podíleli členové známého 
sochařského rodu Suchardů. Svůj smysl pro humor proká-
zali umístěním vtipných a moudrých úsloví. Jistě není ná-
hodou, že právě v této budově je umístěna historická ex-
pozice muzea. V historické expozici muzea se seznámíte na konkrétních ukázkách se skutečně pozo-
ruhodnou minulostí a kulturní atmosférou města, na kterou měly vliv výrazné povahové vlastnosti 



obyvatel, charakter krajiny a cosi mezi nebem a zemí. Město i okolí bylo zajímavé roubenou lidovou 
architekturou, pískovcovými plastikami, ale také malovaným nábytkem, hrnčířskými výrobky, mod-
rotiskem, betlemářstvím, perníkářstvím, loutkářstvím, ale i malířskými a sochařskými dílnami. Novou 

Pakou proslavil také spiritismus.     
I daleko za hranicemi naší vlasti je proslulý zdejší výskyt 
„polodrahokamů“ a zkamenělých stonků prvohorních rost-
lin. Nejstarší zprávy o sběru drahých kamenů a jejich zpra-
covávání v Podkrkonoší pocházejí již ze 14. století, z doby 
vlády Karla IV. První sběratelé pocházeli ze severní Itálie a 
po nich se této činnosti začali věnovat i místní obyvatelé, 
kteří si tak mnohdy přivydělávali na živobytí.  Za účelem 
uložení a vystavování exponátů z přírodovědných sbírek 

byla v roce 1996 otevřena budova Klenotnice. Zdejší sbírky jsou řadou odborníků vysoce ceněny a v 
mnohém předčí sbírky jiných, daleko významnějších in-
stitucí. Před budovou klenotnice je v prosklené vitríně 
vystaven unikátní, zkamenělý kmen stromu, rostoucího 
v Podkrkonoší před 300 miliony let v období karbonu. 
Se svou délkou 8,3 m patří mezi nejdelší dosud nale-
zené kmeny ve střední Evropě. Byl objeven v Nové Pace 
v roce 1953. 

 
Výlety do okolí 
Naučná stezka přírodním parkem Sýkornice 
Stezka Vás zavede až do srdce hustých lesů, kde se ukrývají 
Sýkornické vodopády. Délka trasy: 4 km 
Výchozím bodem je hotel Štikov.  Zelená turistická značka 
vás zavede až ke křižovatce s označenou odbočkou na Sý-
kornické vodopády. Cedulky s vyznačeným směrem Vás 
dovedou až k cíli – Sýkornickým vodopádům. 
Popis trasy: cca 4 km dlouhá trasa je lemována informač-
ními panely seznamující návštěvníky s místní přírodou, ge-
ologií i historií. Trasa je vhodná pouze pro pěší. Cyklisté 
musí počítač s místy, kde budou muset z kola sesednout. Trasa je nesjízdná pro vozíčkáře i kočárky. 
Je spíše náročnější a zabere Vám zhruba 1,5hod. 
 
Po melafyrovém hřbetu 
Víme, že mnohá místa této krajiny vydávají prapodivné poklady. Jedním z těchto míst jsou skály, 
které vznikly formou melafyrových příkrovů, kdy se melafyrová láva rozlila do zdejší krajiny. Melafyr 
je matečná hornina podkrkonošských drahých kamenů. To jsou tedy místa, kde je možno nalézti 
drahé kameny. Pustíme-li se z Nové Paky po modré turistické značce kolem řeckokatolického koste-
líčka přes Husův kopec po staré Hekově cestě, dorazíme na malou silničku Vidochov-Stupná. Zde 
odbočíme pod Supím vrchem, tvořeným třetihorním bazaltem, trochu doleva a půjdeme proti toku 
Zlatnice až do oblasti bývalých zlatých a stříbrných dolů, odkud pochází „Novopacká Madona“. Zde 
objevíme křížovou cestu od Jana Raimunda z Pecky ze třicátých let dvacátého století a kapličku, pod 
ní se pak nalézá v blízkosti potůčku malá studánka. Odtud budeme pokračovat skrze les zhruba se-
verozápadním směrem až dojdeme na lesní cestu, po které se dáme doprava. Vlevo než dorazíme 
k silnici Borovnice-Horka budeme míjet melafyrový lom, dnes soukromý majetek, kde se dají nalézt 
drahé kameny. Zde si můžeme udělat obrázek o tom, jak je někdy namáhavé jejich dobývání. 



Sběratelé zde svojí prací vytvořili jakési sluje. Na silnici se pak dáme doleva a v pravotočivé zatáčce 
se dáme vlevo polní cestou až na hlavní silnici Nová Paka—Horka. Po ní odbočíme vlevo a zanedlouho 
z ní sejdeme vpravo po polní cestě před cípem lesa. Napojili jsme se tak na zelenou turistickou 
značku, po které pokračujeme až na nejvyšší bod Novopacka Kozinec 608 m. n. m. Odtud je pře-
krásný výhled na část Novopacka. Kozinec je tvořen melafyrem a při troše štěstí zde můžeme nalézti 
nějaký ten chalcedon či achát. Zde kdysi započala těžba stříbra na Novopacku. Jestliže se vyznáš 
v květeně a nemusíš být zrovna botanik, tak tě zcela určitě tato lokalita zaujme. Pokračujeme dále 
po zelené až do místa, kde se říká „Na Veselce“. Povšimneme si zde barokního kříže s ukřižovaným 
z roku 1764, u silničky spojující Novou Paku s Levínskou Olešnicí a sejdeme do obce Levínská Oleš-
nice, kde se napojíme vlevo pod železniční zastávkou na červenou turistickou značku. Můžeme ještě 
odbočit vpravo směrem do obce, kde se nachází kostel Všech svatých, který se připomíná již ve 14. 
století. Zde u kostela nalezneme také sousoší sv. Anny, sochu sv. Václava, sochu sv. Máří Magdaleny, 
sochu Panny Marie a sochu sv. Jana Nepomuckého. Vrátíme se opět na červenou turistickou značku, 
po které budeme pokračovat vlevo až do míst bývalého hradu Levín, který tu prý stával snad již od 
12. století založený jakýmsi Pakoslavem. Jsou zde patrné stopy dvojitých valů a příkopu na předhradí. 
Nejen toto místo, ale celý lesnatý hřbet Levína 588 m. n. m. jsou známým nalezištěm drahých ka-
menů. Jsou odsud překrásné modravě šedé acháty s bílou kresbou. Nyní půjdeme po červené turis-
tické značce a až se nám tato stočí doleva projdeme spojkou na žlutou turistickou značku směr Sta-
ropacká hora 565 m. n. m., též známé naleziště drahých kamenů. Při sestupování ze Staropacké hory 
je po levé straně bývalý činný lom Hvězda, odkud pochází jedna z největších geod, kterou máme 
v novopacké klenotnici. Odtud budeme pokračovat stále po žluté, překročíme silnici Stará Paka – 
Karlov a potok Olešku a pod vrcholem Babky 541 m. n. m. vystoupáme na Jívu 568 m. n. m., abychom 
sestoupili do Bělé u Staré Paky. 
 
Brdský okruh kolem Paky 
Středně náročný výlet v délce 34 km. 
Nová Paka nám. – Úbislavice (5 km) – Klepanda (9,6 km) – Svojek (19,4 km) – Levínská Olešnice (29,7 
km) – Podlevín (31,5 km) – Nová Paka (34,1 km) 
Zajímavá místa na trase: 
Česká Proseč – uprostřed osady stojí sousoší sv. Trojice s dřevěnou zvoničkou, na západním okraji 
pak najdete kapličku s lípami, jejichž stáří se odhaduje na 350 let. Uvnitř je umístěno sousoší Piety. 
Oblast je významnou mineralogickou lokalitou. 

Úbislavice – v obci, ležící v údolí potoka Ořeška, stojí pů-
vodně gotický kostel Narození Panny Marie ze 14. století, 
který byl později zbarokizován. V jeho interiéru je oltářní 
obraz Narození Panny Marie, který je připisován Karlu Škré-
tovi, a křtitelnice z roku 1664. V Úbislavicích se také docho-
vala dřevěná stavení podkrkonošského typu z počátku 19. 
století, z nichž nejcennější je roubený mlýn čp. 56 (nedaleko 
kostela). 
Stav - je dnes součástí Úbislavic. Nacházejí se zde zbytky 
valů a příkopů původní tvrze. K vidění jsou také roubené 

stavby a kostelík sv. Petra a Pavla z počátku 15. století. 
Nová ves nad Popelkou – v obci najdete původně gotický kostel s pozdně gotickou sochou Madony 
z počátku 16. století. Nachází se zde také řada cenných staveb lidové architektury.  
Karlov (Stará Paka) – v osadě můžete obdivovat cenné objekty lidové architektury. Karlov byl prohlá-
šen vesnickou památkovou rezervací. 
Levínská Olešnice – v malé obci poblíž zříceniny hradu Levín stojí kostel Všech svatých z 15. století a 
sousoší Nejsvětější Trojice. 



Jižní okruh z Paky 
Nenáročný výlet v délce 17 km  
Nová Paka, nádraží – Pustá Proseč (3,9 km) – Hřídelec (7 km) – Lány (9 km) – Horní Nová Ves (11km) 
– Nová Paka (17,4 km) 
Zajímavá místa na trase: 
Hřídelec – v obci najdete několik zajímavých památek, například kamenný kříž z roku 1820 nebo 
pomník z roku 2005 ve tvaru zlomeného křídla jako připomínku letadla, které tu havarovalo v únoru 
1945 po náletu na Drážďany. Zdejší kostel sv. Jiří je pozdně empírový. Byl postaven v letech 1839–
1840 na místě staršího kostela. Na východ od obce leží Horka – vyhaslá sopka, ve které se v 19. století 
těžil štěrk a nerosty a zdejší aragonit se dostal až do Národního muzea. Těžbou bazanitu vznikly v 
Horce četné komíny a štoly. Lokalita byla v roce 1989 vyhlášena přírodní památkou s názvem Hříde-
lecká hůra. 
Horní Nová ves – podél silnice z Horní Nové Vsi na Pecku se rozprostírá přírodní památka Údolí Ja-
vorky. Důvodem ochrany jsou zdejší slatinné louky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. 
 
Okolo tří kopců 
Náročnější výlet okolím Nové Paky má délku 37 km.  
Výchozí místo - Nová Paka, zimní stadion. – Úbislavice (pěší červená + modrá, 4142 – 5 km) – Stav 
(pěší zelená, nezn. silnice – 6,7 km) – Dřevěnice (pěší žlutá – 9,1 km) – Železnice (nezn. silnice 15,3 
km) – Košov (nezn. silnice – 22,1 km) – Lomnice nad Popelkou (nezn. silnice – 24,3  km) – Nová Ves 
nad Popelkou (28,1 km) – Krsmol (nezn. silnice – 32,2 km) – Nová Paka (nezn. silnice – 36,9 km)  
 
Nenáročný výlet za geologií a historií regionu má délku 13 km.  
Výchozí místo Nová Paka – město, zast. ČD – Stará Paka (2,5 km) – Hvězda, býv. lom (5 km) – Levín-
ská Olešnice, vlak (8 km) – Levín – hradiště (9 km) – Podlevín (10,5 km) – NOVÁ PAKA (13 km) 
Zajímavá místa na trase: 
Stará Paka – leží v údolí říčky Rokytky na rozhraní Českého ráje a Podkrkonoší. Údolí je z jedné strany 
tvořeno kopcovitým návrším Příčnice, z druhé strany Staropackými horami. Obec je na jednom konci 
propojena s Novou Pakou a na druhém sousedí s Roškopovem. Prvně je zmiňována r. 1357. V obci 
se dochovala řada roubených domů s vyřezávanými štíty z 19. stol., nejvýznamnější stavbou je beze-
sporu citlivě restaurovaná budova staré školy. Železniční křižovatka i dobré východisko k výletům. 
Hvězda – bývalý melafyrový lom, který sloužil k těžbě štěrku a lomového kamene. Kámen obsahoval 
krystalické odrůdy křemene (záhněda, ametyst, křišťál), dále kalcit, krystaly barytu a nejvíce pak 
achátové mandle. Z tohoto lomu pochází i geoda o průměru 80 cm, jež 
je umístěna ve sbírkách novopacké Klenotnice. 
 
Další zajímavosti v okolí Nové Paky:  
Dřevěnice 
Páni z Dubé založili v Dřevěnici roku 1541 pivovar, později využívaný 
jako medovar. Gotická tvrz, vystavěná zřejmě už ve 14. století, byla po 
roce 1588 upravena renesančně a později přeměněna na sýpku a sklad. 
Dochoval se zde renesanční portál a zazděný náhrobek jednoho z maji-
telů tvrze, Jindřicha Berky z Dubé, který zemřel v roce 1541. Západně 
od tvrze se nachází objekt bývalé sladovny se šternberským erbem z 
roku 1676. V obci stojí také barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 
1705 a řada roubených chalup. 
Železnice 
Leží v malebné zvlněné krajině pod kopcem Železný. Archeologické ná-
lezy zde dokládají existenci prehistorického železářství, od něhož byly 



oba názvy odvozeny. Klasicistní a empírové jádro obce bylo v roce 1990 prohlášeno městskou pa-
mátkovou zónou. V okolí se také nacházejí rašeliniště, díky kterým zde byly v roce 1904 založeny 
lázně. S dobrými výsledky se tu až do druhé poloviny 20. století léčila dětská obrna a stavy po úrazech 
mozku. Městské Vlastivědné muzeum nabízí především národopisné a archeologické expozice a jeho 
součástí je i původní kupecký krám – obchod koloniálním zbožím s původním zařízením a také rou-
bená chalupa z roku 1789, která je typickou ukázkou bydlení prostých lidí v malých městech.  Na 
okraji města lze navštívit kompletně zařízený a funkční válcový mlýn, zvaný Prášilův, a připomenout 
si tak řemeslný fortel našich předků. Lomnice nad Popelkou – město leží v širokém úvalu říčky Po-
pelky, který tvoří předěl mezi Českým rájem a Podkrkonoším. Pro město jsou typické stavby lidové 
architektury, které najdete zejména v malebné památkové rezervaci Karlov. V zámku, který naposled 
patřil rodu Rohanů, je dnes knihovna a sály pro společenské akce. Město se proslavilo plátenickou 
výrobou a počátkem 19. století zde započala výroba proslulých lomnických sucharů a oplatek.  Na 
lomnickém náměstí sídlí muzeum a turistické informační centrum.  
Zřícenina hradu Kumburk  
Počátkem 14. století si na homolovitém kopci u Nové Paky postavili páni z Vartemberka hrad pů-
vodně zvaný Goldenberk či Kolmburk, dnes Kumburk. Do dnešních dnů se dochovaly pouze jeho 
zříceniny, z nichž se nabízí krásný výhled na krajinu Českého ráje i vzdálenější okolí. Historie hradu 
spadá do počátku 14. století, v roce 1325 je zmiňován Markvart z rodu Vartenberků. Po ukončení 
husitských válek se hrad dostal do majetku Jindřicha z Dubé, později patřil Trčkům z Lípy a roku 1607 
se stal majetkem Smiřických. Od roku 1621 patřil Kumburk Albrechtovi z Valdštejna. Po jeho zavraž-
dění se zde střídali majitelé. V průběhu třicetileté války byl zpustošen Švédy a roku 1658 na rozkaz 
císaře Leopolda zbořen. Dnes je Kumburk jednou z nejro-
mantičtějších a nejzajímavějších hradních zřícenin v Čes-
kém ráji. Dochovaly se zříceniny hranolové a kulaté věže, 
podzemí paláce, rozvaliny bran, hradebních zdí i hospodář-
ských budov. Z vrcholové dřevěné vyhlídky se otvírá nád-
herný výhled na Jičínsko, Veliš, Zebín, Prachov, Bradlec, Tá-
bor, Kozákov, Ještěd, Podkrkonoší, Krkonoše, Náchodsko, 
Orlické hory a blízkou Zvičinu. Nejbližší pěší cesta je od vla-
kové zastávky Syřenov po žluté turistické stezce (3 km). Vy-
jít můžete také z Nové a Staré Paky (4 km), nebo oblíbenou 
červenou cestou z Ploužnice (7 km). Autem jedeme z Jičína 
směrem na Lomnici a za Valdicemi u obce Těšín odbočíme směrem na Soběraz, do bradleckých lesů 
přes Kumburský Újezd k hostinci Na Klepandě. Hrad je volně přístupný.  

S využitím různých internetových stránek zpracoval Mirek Vořechovský 

 
 

STŘÍPKY Z ODBORŮ 

 
KČT Jičín 

 

Z Jakušic do Harrachova 
 

V průběhu roku jezdíme s KČT – odborem Jičín na turistické akce, které pořádají, nebo si výlety na-
plánujeme sami a jedeme v rámci rodiny. V letošním zimním období nás to opakovaně vylákalo na 



běžky do zasněžených Jizerských hor. Pohybovali jsme se v česko-polské příhraniční oblasti a větši-
nou jsme zvolili trasu s mírným převýšením, která se dala zvládnout. 
Z Jičína jsme vyjeli v 8:23 a s přestupy v Turnově a v Tanvaldu jsme v 11:07 dojeli do polských Jakušic. 
Tamější běžkařský areál bývá zaplněný i ve všední den a sněhové podmínky bývají vynikající, neboť 
trasy jsou upravené a projeté rolbou. Jak jsem psala na začátku, že do zasněžených Jizerských hor 
jsme se vydali vícekrát, většinou jsme zvolili 16 km dlouhou trasu z Jakušic do Harrachova. 
Nejprve jsme se z polského běžkařského areálu v Jakušicích vydali k rozcestníku „Rozdroze pod Cicha 
Rownia“. Odtud jsme pokračovali k turistické chatě Orle. Zde jsme se krátce zastavili a občerstvili. 
Od turistické chaty Orle je možné jet dále například na Jizerku, nebo k polské chatě Gorzystow. My 

jsme se vydali mírným stoupáním k rozcestníku „Rozdroze 
pod Dzialem Izerskim“ a dále jsme pokračovali do cíle naší 
trasy – do Harrachova. 
Z Harrachova odjíždíme osvěženi čerstvým horským vzdu-
chem, okouzleni zimní krásou Jizerských hor a obohaceni 
hezkými zážitky z našeho běžkování v tamější krajině. Pro 
úplnost doplňuji, že z Harrachova jsme odjížděli ve 14:57 a 
s přestupy v Tanvaldu a v Turnově jsme přijeli do Jičína 
v 17:32.  
Letos se nám opravdu poštěstilo, co se týká sněhové na-

dílky, a v příští sezoně se doufám opět vydáme na běžky do česko-polské příhraniční oblasti, kde jsou 
sněhové podmínky většinou výborné a trasa bývá nenáročná. 

Text a foto Alena Vaníčková ml., Jičín 

 
 

Jarní pochod Podkrkonoším a Českým rájem 
 

V sobotu 9. dubna 2022 jsem se zúčastnil pochodu, který po-
řádali turisté odboru Lomnice nad Popelkou. Se souhlasem 
pořadatelů jsem si v krajině důvěrně známé stanovil trasu 
vlastní, a to ze Semil do Jičína. Do Semil jsem přijel místním 
autobusem společnosti BUS LINE v 9:20 hodin. Než opustil 
jsem město, zařadil jsem tam tři zastávky: u Sboru Dr. Karla 
Farského, v informačním centru (razítka) a chvíli postál jsem 
u místa, kde Jizera z levé strany přijímá vody Olešky. Od smě-
rovníku na mostě přes Jizeru jsem se odebral po modré 
značce kolem zahrádek ven z města. Následoval asi 200 me-
trů dlouhý úsek po hlavní silnici, než lávka přes Olešku ode-
slala mne do stráně, kde přešel jsem přes železniční trať. V 

obci Nedvězí če-
kalo stoupání, se-
stup a další stoupání. Místní komunikace mne zavedla 
k podmáčené pastvině ozobené dvěma remízy. U osady Po-
hoří jsem pocítil, že název neodpovídá, leč nepřísluší mne 
jej měnit, i když krajina kolem vlastnosti horopisného celku 
nemá. Po okresní silnici jsem šel jen do Stružince, z něhož 
modrá značka vedla do Lomnice nad Popelkou obloukem 
přes Nové Dvory.  Prošel jsem město k úpatí Tábora, kde 
jsem se v klubovně včelařů zaregistroval jako 115. účastník 



pochodu. Pokračoval jsem po žluté značce, minul Jezírko pod Táborem i rozcestí U Allainova kříže a 
po lesní cestě hojně obdarované po celý rok blátem přišel jsem do Kyjí. Zbývající část trasy mne vedla 
již značka červená. Terén se ještě zavlnil před městečkem Železnicí a za Prostředním mlýnem pod 
Zebínem. Lipová alej mne dovedla do Jičína krátce po 16. hodině. Toho dne ušel jsem 25 kilometrů. 
Pamětní list a magnetka od pořadatelů potěšily. Aprílové počasí k dubnu patří…Zdravím lomnické 
turisty.  

 
 

Z Pomezních bud do Horního Maršova 
 
Tisíce turistů navštíví každoročně naše nejvyšší pohoří. Jejich zájmy jsou odlišné. Zatímco Sněžka, 
Špindlerův Mlýn anebo polská Kopa si vskutku nemohou na nedostatek návštěvníků stěžovat, jsou 
lokality někdy opomíjené. K nim patří východní část hor od Pomezních bud k Rýchorské boudě. Tento 
kout jsme s manželkou Alenou navštěvovali v minulých le-
tech poměrně málo, což bychom chtěli letos trochu napra-
vit. K tomu jsme využili druhé červnové soboty 11.6.2022. 
Z Jičína jsme se svezli autobusem společnosti AUTO BEY, 
v Horním Maršově přestoupili jsme do místního spoje 
k Pomezním Boudám. Po deváté hodině jsme se zastavili v 
tamním informačním centru pro razítka do trasovníků, za 
pozornost stály vystavené.obrázky z hor. Neměli jsme 
v povědomí celostátní akci STEZKA ČESKEM, a tak prožili 
jsme velké překvapení při setkání se dvěma turisty z Hos-
tinného, kteří tady napomáhali při registraci účastníků. Přiznali jsme 17 kilometrů, obdrželi odznáček 
a pamětní list pochodu. Po žluté značce jsme přišli ke kostelu svatých Petra a Pavla. Následovalo pár 

set metrů po cyklostezce k Hájovně, za níž jsme změnili 
značku za červenou, abychom došli kolem Cestníku k Lyse-
činské boudě. V ní občerstvili jsme se kávou a koláčem. Se-
stoupili jsme do malebné krajiny kolem Horních Albrechtic, 
od nich přidávali jsme nadmořskou výšku k Rohu hranic a 
kolem Kutné došli k Rýchorské boudě. Představa dalšího 
občerství se rozplynula, na boudě se konala svatba a pro 
veřejnost nebyl možný vstup. Závěrem pěší túry byl sestup 
lesní cestou do Horního Maršova. Autobus, jenž měl odejet 
krátce po 17. hodině, se zdržel o 15 minut, což stačilo na to, 

aby nám ve Vrchlabí ujel přípoj. Naštěstí vlaky ještě nešly spát, a tak jsme cestovali po železnici. Po 
přestupech v Kunčicích a v Ostroměři přijeli ve 20:20 do Jičína. Krásný den!  

Text a foto Jan Vaníček, Jičín  

 
 

KČT Bohuslavice 
 

Pálení čarodějnic KČT Bohuslavice nad Úpou 
 
Jako už tradičně se sešli členové KČT Bohuslavice nad Úpou na oslavě posledního dubnového dne ve 
Lhotě u Čepelků. Čepelkovi si pro členy a blízké přátele připravili pořádný čarodějnický sabat. Nechy-
běla vysoká hranice z rovnaných klád ozdobená opravdu povedenou čarodějnicí, která se konce 



setkání bohužel nedožila. Někteří členové se také vyzdobili 
pomocí barev na obličej a převléknutím do opravdu vyve-
dených oblečků na čarodějnické téma. K dispozici byl sou-
dek piva a špekáčky, obojí přišlo vhod. Prostor okolo hra-
nice se začal plnit a zhruba v osm hodin večer proběhlo 
slavnostní zapálení. Hranice svítila do širokého okolí a v je-
jím spalujícím žáru postava čarodějnice zmizela až pozoru-
hodně rychle. Josef Čepelka, dlouholetý člen, který si vzal 
k srdci zvolení do výboru, si pro nás připravil zajímavé zpes-
tření ve formě návrhu hymny našeho oddílu. Doprovázen 

kytarou za svitu ohně zpíval jednotlivé sloky a refrén. Po chvíli jsme už skoro všichni slova znali. Ne-
můžu si pomoci, ale v ten daný okamžik se mě zmocnil pocit, že toto je pravý důvod, proč stojí za to 
být v KČT. Během zbytku večera členové debatovali nad novými, ale i starými zážitky z pochodů a 
akcí. Kdekdo zavzpomínal i na svá mladá léta a pousmál se nad nezdary, které při turistice zažil. Večer 
se opravdu podařil, teď už se jen těšíme, jaké zážitky přinese autobusový výlet do Polska v následu-
jícím týdnu.  

Text a foto Mgr. Jaroslav Kabrhel, Bohuslavice nad Úpou 

 
 

KČT Žacléř 
 

Sobota 21.5.2022 – pochod k 140. výročí lokální tratě Žacléř – Královec 
 
Podle předpovědi počasí mělo v sobotu kolem třinácté hodiny začít po delší době pršet. Protože jsme 
byli hodní a modlili se, tak se nad námi nebe smilovalo a místo deště svítilo slunce. Jednalo se tak 

trochu o netradičně pojatý pochod. Startovalo se netra-
dičně po obědě od 12,30 do 13,00 hodin. Start trval jenom 
půl hodiny, cíl byl dán přesně podle odjezdu historických  
vlaků z Královce na žacléřské nádraží – ve 14,40 a 15,40 
nebo 17,40. 
Také moc velký výběr tras nebyl – z nádraží v Žacléři po 
modré turistické značce přes Černou Vodu na nádraží v Krá-
lovci. Zpestřením mohly být odbočky buď na Růžový Palou-
ček, kde je památník věnovaný odchodu Jana Ámose Ko-

menského do exilu, nebo k novodobému hradu Burg, kde 
si mohli účastníci prohlédnout a nebojácní i pohladit dvě 
lvice. Trasa bez odboček měřila 7,5 kilometrů. 
Na trase nebylo občerstvení, pouze v Královci u nádraží 
byla otevřena restaurace Královecký Kohout. Pochopitelně 
praskala ve švech. 
Nakonec se na trasu vydalo 109 pochodníků. Odměnou jim 
bylo kromě pohybu na čerstvém vzduchu i triko s emblé-
mem železniční tratě. Celý pochod byl organizován a pla-
cen EU, proto startovné nebylo vybíráno, pouze se museli účastníci podepsat na prezenční listinu. 
Největší podíl na celé akci odvedl starosta Žacléře pan Aleš Vaníček a trasu s ním konzultoval a po-
máhal na startu Vašek Čech, člen KČT z Nové Paky. 
Děkujeme všem, kteří se této akce účastnili. 

Text a foto Václav Čech 



KČT Úpice 
 

Bílá sobota u Bílého kolu 
 

Tak mě přes ten koronáč nikdo pořádně nevyfešákoval. Až 
teď… Chystám se totiž na sobotní veselici. To bude lidí…Tak 
taky přijďte pobejt! Pokecáme a zahájíme turistickou se-
zónu v Jestřebích horách.  
Občerstvení na místě a pak na Řehačce.  
V sobotu 16.4. v 11 se těším.  
Ale že mně to sluší, viďte?  
Váš Bílý kůl. 
 
 
 

Konečně! Konečně je konec všem zákazům a můžeme se scházet na společných akcích či výletech. 
Také letos po dvouleté pauze členové KČT Úpice připravili již po osmnácté o Bílé sobotě u Bílého kolu 
pod Žaltmanem setkání turistů a přátel turistiky při Zahájení turistické sezony v Jestřebích horách a 

Královéhradecké oblasti KČT. V chladném a sychra-
vém počasí přišli shromážděné turisty pozdravit 
starostové z Malých Svatoňovic a Rtyně v Podkrko-
noší i předseda Královéhradecké oblasti KČT. Před-
seda KČT Úpice na závěr prohlásil, jako každoročně, 
turistickou sezonu v Jestřebích horách za zaháje-
nou, za což sklidil potlesk od všech přítomných tu-
ristů včetně devadesáti platících. Ti všichni měli 
možnost občerstvit se přímo na místě ve stánku, 
který připravili členové KČT z Malých Svatoňovic. 
V nabídce měli klasiku: ohřátou medovinu, pivo, 

párek na opečení na ohni, sušenky, kávu nebo čaj. Teplé nápoje byly v tom chladném počasí velmi 
příjemné. Po ukončení setkání se návštěvníci po-
stupně rozcházeli. Někteří ještě zavítali na novou 
„zpívající“ rozhlednu na Žaltmanu. Dále pokračo-
vali ještě na Jestřebí boudu, kde se mohli ohřát a 
posilnit chutnou krmí připravenou službu konají-
cími členy KČT Úpice. Při příchodu k Jestřebí boudě 
se ještě mohli pokochat pohledem na, sice již od-
kvétající, bledule, kterých roste v jejím okolí 
mnoho. A komu se ještě nechtělo domů, mohl na-
vštívit další lákadlo Jestřebích hor, rozhlednu na 
Markoušovickém hřebeni. Až na chladné počasí se 
Bílá sobota vydařila. Tak zase za rok přijďte pobejt a zdrávi došli. 

Text a foto Jarda Kachlík 

 
 
 



TURISTICKÉ AKCE V KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTI KČT 

OD 1.7. DO 30.9.2022 
(výběr z centrální databáze KČT) 

 
Upozornění: Vzhledem k situaci kolem nemoci Covid 19 se informujte u pořada-
telů o konání akcí! 
 
Noční výstup na Sněžku za východem slunce – změna termínu konání !!  
29.07.22 - 30.07.22 | TJ Sokol Dolní Kalná, Dolní Kalná, okr. Trutnov, 46. ročník, sokolovna Dolní 
Kalná  
Šmajd naším okolím  
28.08.22 | KČT, odbor Bohuslavice nad Úpou, Bohuslavice nad Úpou, okr. Trutnov, 46. ročník, 
hřiště TJ Jiskra Bohuslavice  
Putování podzimním Královédvorskem  
10.09.22 | KČT, odbor Dvoráci Dvůr Králové, Dvůr Králové n/L., okr. Trutnov, 19. ročník, Pivovarská 
restaurace Tambor, Dvůr Králové, Raisova 699  
Pochod podzimní přírodou  
10.09.22 | KČT, odbor Hostinné, Hostinné, okr. Trutnov, 46. ročník, Hostinné – restaurace U Bicana  
Novopacké pochody  
17.09.22 | KČT, odbor TJ Nová Paka, Nová Paka, okr. Jičín, 57. ročník, junácká klubovna Nová Paka  
Teplicko-adršpašská 33  
17.09.22 | Spolek-RADOST o.s. Teplice n/M, Teplice nad Metují, okr. Náchod, 33. ročník, koupaliště 
Teplice n/Met.  
Krakonošova stovka  
23.09.22 - 24.09.22 | DDM "Pelíšek" Vrchlabí, Vrchlabí, okr. Trutnov, 56. ročník, 100 km náměstí 
Míru /ostatní DDM "Pelíšek" Husova 212, Vrchlabí  

 
 

Ilustrační foto 

 



KČT, ODBOR ÚPICE S PODPOROU OBLASTNÍHO VÝBORU KČT 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A MĚSTA ÚPICE 

POŘÁDÁ 

 

TURISTICKÝ ZÁVOD VŠESTRANOSTI 
 

PRO JEDNOTLIVCE Z ODDÍLU TOM A DĚTI Z ODBORŮ OBLASTI 

V JESTŘEBÍCH HORÁCH, OSADA PASEKA, JESTŘEBÍ BOUDA 
TERMÍN 27. SRPNA 2022 

 
PŘIHLÁŠKY NA EMAIL KCTUPICE@JESTREBIBOUDA.CZ DO 15.7.2022  

 
JE MOŽNÉ PŘIJET JIŽ V PÁTEK A ZŮSTAT DO NEDĚLE – SPANÍ OMEZENĚ NA JESTŘEBÍ BOUDĚ                 

A VE VLASTNÍCH STANECH V BLÍZKOSTI JESTŘEBÍ BOUDY 
SLUŽBY A STRAVOVÁNÍ BUDE ZAJIŠTĚNO V JESTŘEBÍ BOUDĚ 

bližší informace na přihlášce, bude zaslána zájemcům o účast na závodu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PŘISPĚJTE I VY SVÝM ČLÁNKEM O AKCI, NEBO TYPEM NA VÝLET! 
 
ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Královéhradeckého kraje. Ročník 28, číslo 2. Vyda-

vatel: oblast KČT Královéhradeckého kraje. Redakce: Kachlík Jaroslav, Vořechovský Miroslav. Adresa redakce: Jaro-
slav Kachlík, Smetanova 641, 542 32 Úpice; Elektronická adresa: jkachlik.klap@tiscali.cz. Dáno do tisku: 30.6.2022. 
Místo vydání: Úpice. Cena: zdarma. Náklad: 50ks a internetová podoba. Grafická úprava: Jarik. Tisk a distribuce: Dana 
Jágrová. Foto: pokud není uvedeno jinak, archiv redakce a archiv KČT Úpice. Text neprochází jazykovou korekturou. 
Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky. Uzávěrka příštího čísla do 20.9.2022. Registrace: E 15083 ze 
dne 16. 02. 2004. 


