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Oblast Klubu českých turistů 

Královéhradeckého kraje  



 

 

 

Úvodem 

 První číslo letošního Zpravodaje bude z velké části věnováno události silného 

významu pro KČT.  S účinností nového Občanského zákoníku nastává všem občanským 

spolkům povinnost upravit své stanovy dle, od 1.1.2014, účinného kodexu. Dubnová 

konference KČT proto projedná nové stanovy KČT. Minulý rok byla ustavena komise, která 

připravila text a ten byl následně postoupen oblastem a odborům k připomínkám. Po 

zapracování drobných připomínek byl návrh stanov opět rozeslán oblastem k posledním 

připomínkám. Jejich vyhodnocení by měla komise pro stanovy vyhodnotit v  polovině března, 

aby výsledný elaborát dostali delegáti celostátní konference v dostatečném časovém předstihu 

před jejím konáním. Naše oblast i některé odbory zaslaly své připomínky, které byly 

zodpovědně vyhodnoceny a promítnuty do návrhu stanov. Poslední připomínku projednala a 

schválila 1.3. naše konference. Průběh jednání oblastní konference je podrobně popsán v další 

části Zpravodaje.  

 Milovníky sněhových radovánek letošní zima hodně zarmoutila, ale pomalu začínající 

jarní oteplování uvítají pěšáci i cyklisté. Sluší se připomenout, že oblastní zahájení turistické 

sezóny již tradičně vypukne na Bílou sobotu (19.4.) v Jestřebích horách pochodem  Bílá  u  

Bílého, který letos doplňuje akce Vystup na svůj vrchol. Tím vrcholem je Žaltman (739 m 

n.m.). 

Václav Hovorka 

 

Informace z Ústředí KĆT 

 KČT letos opět podpoří akce seniorů. Rozpočet vyhradil na podporu 100 000,- Kč. 

Kolik peněz připadne na naši Oblast není ještě stanoveno, ale částka bude obdobná jako v r. 

2013 (tj. cca 7 500,- Kč). Žádosti dle směrnice HOSP 13 podávají odbory Oblasti, která je 

spolu s rozdělením finančních částek zašle ústředí. Letos je vyčleněna také finanční dotace na 

akce odborů pro mládež KČT. Opět platí, že finanční částka na naši Oblast není ještě 

stanovena. Žádosti dle směrnice HOSP 16 podávají odbory Oblasti, která je spolu s 

rozdělením finančních částek zašle ústředí. Připomínám, že podpora všech akcí obou kategorií 

může být přiznána pouze v případě, že jejich konání je umístěno do území České republiky. 

 V sobotu a v neděli 5. a 6. dubna proběhne v Praze jednání celostátní konference KČT. 

Hlavními body bude schválení nových stanov a volba nového vedení Klubu. Informace z 

jednání spolu se schválenými závěry bude zařazena do červnového Zpravodaje. 

 

Informace z Oblasti KČT Královéhradeckého kraje 

 1. března proběhla konference naší Oblasti v Holohlavech u Smiřic. Místo bylo 

přívětivé - kvalitu a ochotu provozovatele stravovacího zařízení jsme již kladně hodnotili loni. 

Nálada na konferenci byla dělná. Zástupci Ústředí (pp. Babnič a Kašovský) zodpověděli 

dotazy a podali informace jak k novým stanovám, tak i ke značení, resp. k určitým diskuzím o  

organizačních a systémových krocích, které proběhly v uplynulém půlroce v této nosné 

činnosti KČT. 

 Konference proběhla podle schváleného programu a níže uvádím projednávané 

materiály, včetně schváleného usnesení. 

Zpráva o činnosti Oblasti KČT Královéhradeckého kraje 

Výroční zprávu za rok 2013 začnu opět trochu statisticky, přehledem jak se 

rozrůstáme, či zmenšujeme. Opět k tomu slouží tabulka členstva naší oblasti, která přehledně 

zobrazuje vývoj počtu a věkového složení členstva. Z přehledu je patrno, že nenastává ani 

výraznější vzestup, ale ani žádný dramatický pokles členstva. Náš celkový počet se již několik 



 

 

 

let pohybuje okolo 2000 členů. Vezmeme-li za srovnání trend posledních tří let, tak můžeme 

konstatovat, že velmi mírně poklesl počet juniorů (-7), mírně vrostl počet dospělích (+24) a 

seniorů (+23). Rovněž vzrostl počet juniorů ATOM, registrovaných u některého z odborů 

oblasti o 43.  

  

Souhrnná tabulka vývoje členské základny KČT v Královéhradecké 

oblasti 

 

 

Věková 

kategorie 

Počet  absolutně 

 

Vývoj v % 

rok 2005 = 

100% 

r

Rok 

2005 

r

rok 

2006 

r

rok 

2007 

r

rok 

2008 

r

rok 

2009 

r

rok 

2010 

r

rok 

2011 

r

rok 

2012 

r

rok 

2013 

 

Přírůs

tek/úb

ytek2

2005/

2013 

 

Junioři  

1

111 

8

86 

8

86 

7

78 

7

75 

6

61 

6

60 

5

54 

5

53 

-

 - 58 

   

- 52,3 

 

Dospělí 

5

536 

4

486 

4

480 

4

463 

4

431 

4

401 

4

400 

4

410 

4

424 

-

- 112 

    

- 20,9 

 

Senioři 

9

935 

9

951 

9

999 

1

1 029 

1

 1044 

1

1 043 

1

1 068 

1

1095 

1

1091 

+

+ 156 

  

+ 16,7 

 

RZ  

Nositel 

5

53 

6

65 

6

68 

5

52 

6

65 

6

65 

6

64 

6

62 

6

63 

+

+ 10 

  

+ 18,9 

 

RZ člen 

1

145 

1

181 

1

188 

1

160 

1

185 

1

186 

1

180 

1

176 

1

174 

+

+ 29 

  

+ 20 

 

Tělesně 

postižený 

5

51 

4

48 

4

48 

4

47 

4

43 

4

45 

4

45 

4

45 

5

55 

+

+ 4 

  

+ 7,8 

 

ATOM 

junior 

1

160 

1

152 

1

132 

1

138 

8

84 

7

73 

5

72 

1

100 

9

95 

-

- 65 

   

- 40,6 

 

ATOM 

dospělý 

3

37 

3

38 

3

35 

3

35 

3

31 

2

29 

2

25 

2

26 

2

29 

-

- 8 

   

- 21,6 

 

CELKE

M 

2

2 028 

2

2 007 

2

 2036 

2

 2002 

1

1 958 

1

1 903 

1

1 894 

1

1968 

1

1984 

-

- 44 

   

- 2,2 

 

Bohužel stále přetrvává sestupný trend počtu časopisu TURISTA. V r. 2013 opět 

ubylo 8 členů KČT, kteří si předplácejí TURISTU. Počet předplatitelů k celkovému počtu 

členů Oblasti činí: 

 v roce 2011 181 což bylo 9,6% z celkového počtu členů Oblasti; 

 v roce 2012     156 což bylo 10,6% z celkového počtu členů Oblasti; 

 v roce 2013 148 což bylo 7,5% z celkového počtu členů Oblasti 

Meziroční vývoj počtu členů v jednotlivých kategoriích zobrazuje následující tabulka.

  

 



 

 

 

Členská základna KČT v Královéhradecké oblasti v roce 2013 

(a srovnání se stavem v r. 2012) 

 

V roce 2013 zůstal počet odborů Oblasti stejný jako v r. 2012, tj 34 odborů.  

K závěru r. 2013 činí % podíl členů naší Oblast 6,25% z celkového počtu členů KČT 

(celkem počet členů KČT k r. 2013 31 739, z toho KČT, Oblast Královéhradeckého kraje 

1 984 členů). 

Statistiku členské základny Oblasti doplním ještě o celostátní přehled, který zobrazí 

vývoj počtu členů KČT a ATOM mezi roky 2006 - 2013 a vývoj počtu členů KČT některých 

Oblastí KČT v l. 2006, 2011 a 2013. 

 

 

 

 

 

Věková 

kategorie 

 

Počet 

absolutně 

 

 

Rozdíl 

2012- 2013 

absolutně  

 

Počet v 

%                     
rok 2013 = 

100% 

 

Meziroční 

rozdíl 

(2012/2013)           

v %     (rok 

2013=100%) 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Junioři  54  53 - 1 2,7 - 0,1 

Dospělí  410  424 14 21,4 0,7 

Senioři   1 095  1091 - 4 55,0 - 0,2 

RZ nositel  62  63 1 3,2  0,1 

RZ člen  176  174 - 2 8,8 - 0,1 

Tělesně postižení  45  55 10 2,8 0,5 

ATOM junior  100  95 - 5 4,8 - 0,3 

ATOM dospělí  26  29 3 1,5 0,2 

CELKEM  1 968  1 984 16 100 0,8 



 

 

 

Vývoj členské základny KČT vybraných oblastí KČT 2006 - 2013 

 

Z přehledných tabulek můžeme konstatovat, že navzdory celostátnímu mírnému 

úbytku členů je situace v naší Oblasti stabilizovaná. Věkové složení členstva nevybočuje z 

celostátního obrazu.  

Po této historicko statistické části se zaměřím na krátké shrnutí naší činnosti v právě 

uplynulém období. Podrobnější informaci podají kolegové Hoška, Vořechovský, Novák a 

Raich. 

Odbory Oblasti již tradičně zajišťovaly jednodenní i vícedenní turistické akce, které 

jsou přístupné nejen členstvu ale také široké veřejnosti. Některé z nich byly zařazeny do 

celostátních akcí KČT (Novoroční čtyřlístek, Dvoustovka). Rovněž loňská a letos ještě více 

rozšířená celostátní akce - Vystup na svůj vrchol, již byla v naší Oblasti zastoupena. Současně 

v některých případech bylo připomenuto 125. výročí KČT (Pochod  Českým  rájem – 

Putování  za  Rumcajsem, Zahájení  turistické  sezony  v  Jestřebích  horách, Barunka). 

Samostatnou oblastní akcí spojenou s výročím Klubu a akcí Vystup na svůj vrchol bylo 

červnové Putování Raisovým krajem. Připravená listopadová akce Oblasti - Seminář  

metodických  pracovníků  z odborů v Oblasti Královéhradeckého kraje se pro malý zájem 

nemohla ukutečnit. Lze proto doufat, že letošní opakovaný záměr uskutečnit takto zaměřený 

seminář (1.a2.11.) se potká s větším zájmem. Odbory naší Oblasti se rovněž aktivně zapojily 

do celostátní akce pomoci výstavbě Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech. Částky 

vybrané při akcích Vystup na svůj vrchol byly průběžně zasílány na účet výstavby. Oblast 

zakoupila paletu cihel a náchodský odbor přispěl výstavbě chaty významnou částkou. 

Místopředseda Oblasti p. Hoška podrobně popsal oblastní akci Oblasti Putování 

Raisovým krajem, která současně připomenula 125. výročí KČT. Za pěkného červnového 

počasí umožnil výborně připravený program poznání krásného podzvičinského kraje. Počet 

zúčastněných (relativně malé číslo) je zavádějící. Projevil se již značně se opakující trend. 

Celé skupiny (i členů KČT) se nepřihlásí na startu - asi aby ušetřily 10-20 Kč startovného na 

osobu. Tato skutečnost vede pořadatele turistických akcí k úvahám, zda-li vůbec startovné 

vybírat. Nutné výdaje (popis tras, příp. mapku tras, suvenýr pochodu, čaj a drobné 

účastníkům) není pochopitelně zadarmo. Pořadatelé začínají uvažovat o žádosti územně 

příslušné samosprávě o drobnou finanční dotaci na pořádání těchto akcí pro veřejnost. 

Samozřejmě veškeré organizační a personální zajištění akce jsou dobrovolnou prací členů 

pořádajícího odboru bez jakéhokoliv na finanční odměnu. 

  
Rok/Oblast 

 
Jihočeská 

 
Plzeňská 

 
Liberecká 

 
Královéhr. 

 
Pardubická 

 
Olomoucká 

2006 
     

2 009 
   

1 883 
    

1 581 
    

2 007 
     

2 151 
      

1 627 

2011 
    

1 584 
    

1 717 
    

1 987 
    

1 894 
     

2 371 
     

1 591 

2013 
    

1 496 
   

1 654 
    

1 816 
    

1 984 
     

2 341 
     

1 402 

  
pokles/přírůstek 

abs. 

     
- 513 

    
- 229 

  
235 

     
- 23 

190 
      

- 225 

v %  
100%=rok 2006 

     
- 25,5 

    
- 12,2 

 
14,9 

     
- 1,1 

8,8 
      

- 13,8 



 

 

 

Místopředseda a metodik Oblasti, p. Vořechovský podrobně seznámil přítomné s další 

významnou částí činnosti našich odborů a to pořádání akcí pro veřejnost. Nejprve uvedl 

několik statistických čísel. 

V roce 2013 bylo v naší oblasti uspořádáno podle našeho kalendáře 69 akcí pro 

veřejnost a s toho naše odbory byly pořadateli 57 z nich.  Máme v oblasti 33 odborů a akce 

pro veřejnost pořádá 22 z nich. Nemám zaevidovány v mé statistice akce, na kterých se 

odbory podílí v rámci ostatních organizací v obcích a městech a nejsou součástí kalendáře. 

Také vzájemná pomoc sousedních odborů při pořádání akcí není nikde evidována a u 

některých odborů je to samozřejmostí. Ještě několik poznámek k účasti na těchto akcích. Jsou 

akce tradičně s velkou účastí, jako například O Žižkův štít v Hořicích, Putování za 

Rumcajsem v Jičíně a dalších. Máme však také akce, kam pokud se nepodaří počasí, dorazí 

jen pár skalních. Obě situace jsem zažil v loňském roce i já. Na pochodu v Hořicích O Žižkův 

štít, kde mimo tradiční velké účasti turistů jsem byl překvapen, pro nás nezvyklým úkazem, 

účastí místních. S účastí obyvatel své obce či města mají jistě své zkušenosti i ostatní. U nás 

to je až na výjimky do 10 lidí. A to si dovoluji říct, že pro propagaci akce ve městě používáme 

všechny možnosti. Dopravní spojení nám také naši práci moc neusnadňuje.        

Úvodník čestného předsedy ing. Jana Havelky v posledním čísle Turisty mě donutil 

k zamyšlení, zda pro propagaci turistiky jako zdravého pohybu v přírodě děláme všechno. Je 

pravda, že neexistuje žádný materiál použitelný při besedách v klubech seniorů či pro mládež, 

z kterých bychom mohli vycházet při jejich přípravě. Máme však v našich řadách mnoho 

zkušených členů, kteří by si s tímto poradili a své poznatky mohli předat do dalších odborů. Je 

to cesta, která nám zřejmě nepřinese vyšší členskou základnu, ale může dostat více lidí na 

naše akce. Je pochopitelné, že všechny naše akce by měli být pro všechny generace. Všechny 

dílčí neúspěchy by nás však neměly odradit a musíme věřit, že nastanou lepší časy. 

V mnohých odborech se špatnou dopravní dostupností přešli k hvězdicovým pochodům 

s průchozím místem a to i případech  součastného pevného startu. Naše zkušenosti 

z hvězdicových pochodů jsou dobré a i účast na těchto pochodech je větší než na těch 

tradičních s pevným startem a cílem. Jedním z příkladů je každoroční zahájení jarní turistické 

sezóny v Jestřebích horách a v Královéhradeckém kraji pořádané již po12 a to vždy na Bílou 

sobotu. Na této akci doprovázené vystoupením úpických pozounérů a pojízdným bufetem 

Jestřebí boudy je vždy velmi slušná účast a to za každého počasí. Tímto vás chci také pozvat 

na to letošní zahájení sezóny, které se koná19.dubna, tedy na Bílou sobotu od 11,30 a večerní 

tradiční karneval, kterým uzavíráme zimní sezónu. 

Předávání zkušeností mezi jednotlivými odbory z  turistických akcí a ostatní činnosti, 

je součástí pravidelného podzimního setkání v rámci semináře pořádaného oblastí na Jestřebí 

boudě. Proto mě velice mrzí, že ten loňský byl  zrušen z důvodu nezájmu odborů. Přesto, že 

jsem byl zde na minulé konferenci ubezpečován o jisté účasti, skutek nikde. Bylo přihlášeno 

jen několik málo lidí a to jen ze třech odborů. Setkání jednou za rok je potřebné, neboť za rok 

se změní mnoho jak v klubu tak i v zákonech. Tato setkání zástupců odborů přispívají 

k zvyšování kvality naši činnosti a lze se zde dozvědět nejnovější změny ve směrnicích a 

v zákonech. Zkušení funkcionáři si asi říkají „ to já nepotřebuji, to mi nic nepřinese“, ale 

v tom se velice mýlí. Nové trendy se nevyhýbají ani turistice a pokud chceme náš klub udržet 

alespoň v součastné podobě je nutné se těmto trendům přizpůsobit. Seminář podporuje 

finančně ústředí i oblastní výbor a tak ani náklady na účast nejsou pro odbory velké. 

V letošním roce jsme tento seminář naplánovali na 1. a 2. listopad 2014. Termín je odlišný od 

plánovaného uveřejněného v oblastním kalendáři a to z technických důvodů. Mimo již 

zmiňované výměny zkušeností se chceme zaměřit na změny vzniklé novým Občanským 

zákoníkem. Věřím, že na letošním semináři budu mít starost s příliš velkým zájmem než 

naopak.  

Podrobnou zprávu, níže uvedenou, o pěším značení přednesl p. Novák. 



 

 

 

Krajská komise se skládá ze 7 značkařských  obvodů, které zajišťují obnovu a údržbu 

pásového značení pěších turistických tras a cyklotras, obvody jsou v rozsahu bývalých 

okresů, Hradec králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou Turnov a  

obvod pásového cykloznačení zahrnující celý kraj. 

K 31.12.2013 je rozsah sítě 3.471,4 km pěšího pásového značení a 556 km pásových 

cyklotras, z toho bylo nově vyznačeno 43,5 km CZT, v ZO Hradec Králové udružjeme   14km 

VZT, VZT v oblasti KRNAP udržuje správa parku, také provádí údržbu směrovníků , výměnu 

směrovek a vývěsních map, KČT v oblasti  KRNAP provádí obnovu pásového značení. V této 

zprávě není zahrnut počet směrovníků a směrovek instalovaných v oblasti KRNAP. Celkový 

rozsah sítě značených tras je 4041,4 km bez silničního cyklotras. 

Každý rok je prováděna plánovaná obnova 1/3 značených tras, v roce 2013 bylo 

obnoveno 1.148 km PZT a 193,5 km CZT.  

K 31.12.2013 máme v terénu 451 ks směrovníků , 5764 ks směrovek a tabulek,170 ks 

stojanů a rámů s mapami,  byla provedena výměna 551 ks směrovek a tabulek ,nečitelných a 

poškozených, za nové, vyměněno též 17 ks vývěsních laminovaných map. 

Značkařské práce zajišťuje 66 zaškolených značkařů, 74 vedoucích značkařů, 20 

instruktorů značení, kteří odpracovali při obnově značení 3.188 hod. a 1468 hod. na instalaci , 

výměně nosných orientačních prvků, průzkumech nových tras a zprůchodnění tras, celkem 

4656 hod., v průměru odpracoval každý značkař 31,9 hodin. Nově byli zaškoleno 10 nových 

značkařů, 10 značkařů absolvovalo školení vedoucích značení a 1 vedoucí značkař absolvoval 

školení instruktorů značení.  

V ústřední radě turistického značení zastupuje krajskou komisi Josef Simon, předseda 

ZO Náchod a sekretář KKZ. 

V roce 2013 jsme se pokračovali na zajištění evidence pásových cyklotras,které byly 

vyznačeny různými subjekty(obce,sdružení obcí)bez řádné evidence,bez řádné údržby a 

někdy i neodborně  provedené.Bylo nutné zjistit zřizovatele těchto tras,projednat souhlas 

k převzetí do naší evidence, dohodnout způsob obnovy. Tento úkol  velmi úspěšně zajistil 

předseda pásového cykloznačení Jirka Prokop za což mu touto cestou děkuji. 

V loňském roce jsem poukazoval na různé vyznačování vycházkových tras obcemi a 

spolky, tento trend pokračuje, ale je zde pozitivní , že většina zřizovatelů  konzultuje 

zřizování se zástupci KČT a dozví se o problémech, které jsou při zřizování značených tras a 

následném udržování tras. V současnosti je velký problém s kvalitní průchodností cest 

v terénu, intenzivní těžební činnost v lesích ničí cesty a údržba se neprovádí. 

Na jeho slova navázal p. Raich, který přednesl podrobnou informaci o cyklotrasách, 

značených silničními značkami. 

Činnost cykloznačkaře vykonávalo 31 členů a v tom  9 žen. Pouze 8 značkařů  jsou 

členy KČT. Cykloturistické pásové značení  zajišťuje  skupina pásového značení pod vedením 

kolegy  Jiřího Prokopa. Někteří značkaři nám skončili a tak hledáme cykloznačkaře pro 

okresy Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou.  

V Královéhradeckém kraji  je vyznačení cyklotras následující: dopravními značkami  

2077 km, pásovým značením 546 km. 

Podle okresů-značkařských obvodů je vyznačeno celkem km cyklotras: 

 

HK JC NA RK TU 

669 270 285 447 406 



 

 

 

 

V roce 2013 bylo na území KHK nově vyznačeno 31 km cyklotras. Některé jsou nové 

jiné stávající prodloužené. 
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Byla slavnostně otevřena cyklostezka-respektive stezka pro pěší a cyklisty v úseku 

Hradec Králové – Kuks v délce 27 km. 

Dnes se nechá jet bez převýšení převážně po cyklostezkách např z Potštejnu až do 

Kuksu Pěkné svezení v délce 84 km. 

Mimo KČT se vytvořily skupiny aktivistů se zastoupením  představitelů měst a obcí 

usilující o:     

  -     propojení Jičína s Hradcem Králové, 

- Jaroměře přes Českou Skalici do Náchoda  

- z Kuksu na labskou přehradu Les Království. 

- Z Hradce Králové  do Pardubic. 

Realizace se předpokládá během sedmi let. 

Zatím se nám daří každoročně zkontrolovat značení na všech cyklotrasách. 

V loňském roce však byl výpadek v délce 150 km v okrese Trutnov. 

Podle mne systém údržby dopravního značení cyklotras je nedomyšlený. Krajský úřad 

propaguje cestovní ruch v kraji včetně cyklotras, ale dořešen systém uvolňování financí  není.  

V dubnu loňského roku proběhlo jednání na Krajského úřadu za přítomnosti odboru dopravy, 

cestovního ruchu a Správy a údržby silnic. Zazněly na něm návrhy na řešení, ale bohužel do 

dnešního dne se nerealizovalo nic. Na rozdíl od pěších tras, které jsou produktem KČT, 

cyklotrasy jsou produktem mikroregionů a ty by, podle mého názoru, měly nést náklady na 

údržbu prováděnou na základě protokolů cykloznačkařů KČT. Dopravní značky instalované 

při vyznačení cyklotrasy jsou majetkem příslušného zřizovatele mikroregionu. Dobrý 

hospodář pečuje o svůj majetek. 

Všichni naši značkaři konají rádi svou činnost a samozřejmě by byli také rádi, kdyby 

zjištěné závady vzniklé zimní údržbou, lesní těžbou, vandalizmem byly odstraněny  v roce 

zjištění. 

V letošním roce je asi nejvýznamnější událostí KČT schválení nových stanov a 

následná volba nového vedení Klubu, vycházející již z nových stanov. Vypracování a 

schválení nových stanov vychází z již od 1.1. účinného občanského zákoníku. Komise pro 

vypracování Stanov zpracovala návrh (byl jsem členem). Po dokončení  návrhu byl text 

rozeslán odborům k připomínkování. Během podzimu 2013 proběhlo 2. kolo připomínek. Po 

slední návrh na úpravu textu zpracoval na podnět krajské komise značení oblastní výbor. 

Konferenci je předložen k odsouhlasení. 

Hospodaření Oblasti je vedeno s maximálním důrazem na šetření a úspory. Zde je 

nutno poděkovat za bezchybné vedení účetnictví p. Krejcarovi. Podrobná zpráva je dalším 

bodem našeho jednání. Omezím se jenom na upozornění, že s ohledem na dožilý stav tiskárny 

bude nutno investovat do nové tiskárny (trojkombinace). Předpokládáme pořízení dokonalého 



 

 

 

zařízení (samozřejmě úměrně k našim finančním možnostem), které by bylo k dispozici i 

odborům pro tisk materiálů KČT. 

Podařilo se udržet vydávání Zpravodaje Oblasti s tím, že počet čísel je zúžen na 3 čísla 

ročně. Pouze si opět musím povzdechnout, posíláte povídání o vašich rozličných akcích 

pomálu a já začínám mít trochu problémy při vkládání vlastivědných článků (samozřejmě 

těch není nikdy dost), abych vyplnil potřebných 20, příp. 24 stran. 

Ještě chci informovat o stálé snaze najít Oblasti stálé místo sekretariátu. Zdá se, že 

zřízení spolkového domu městem HK možná v létě dojde k úspěšnému završení. Pokud by 

podmínky pronájmu místnosti (rýsuje se možnost sdílení jedné místnosti se Společností 

ochránců památek a spolkem 1866) budou pro nás finančně dostupné, tak by Oblast konečně 

měla slušný a svému významu odpovídající prostor. KČT je od ledna 2014 zastoupena v 

komisi pro cestovní ruch HK kraje (zástupcem je předseda Oblasti). Práce komise je 

zaměřena na prosazování cílů Vize HK kraje, jejímž jedním z prioritních opatření je podpora 

značení pěších, lyžařských a cyklistických tras. 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval vám všem, kteří zajišťujete vedení turistických 

akcí, značení, propagaci turistiky obětavou činnost, při které je asi jedinou odměnou pocit 

z dobře vykonané práce.   

Přeji nám všem hodně pohody, slunce a jen samé šťastné kilometry při turistických 

akcích roku 2014.                                                                                                                                                                                                                                                               

Zpráva o výsledku revize hospodaření za rok 2013 

Revize byla provedena dne 20.února 2014 v Jaroměři za přítomnosti ekonoma Jiřího Krejcara. 

Revizi provedli členové revizní komise Jana Vořechovská, Stanislav Novotný a Josef Simon 

 Výsledek revize 

Účetnictví je vedeno v účetním programu Stereo v počítači. Za období od 1.1.2013 do 

31.12.2013 byly předloženy tištěné výstupy: hlavní kniha, účetní deník na 6 listech, 

výsledovka a rozvaha. Dále byly předloženy originály účetních dokladů placených v hotovosti 

očíslované chronologicky od čísla 1 do čísla 60 a výpisy z bankovního účtu začínající 

výpisem 1 a končící výpisem 12. Položky na výpisech z bankovního účtu jsou v jedné číselné 

řadě od 1 do 170. Dále byly předloženy ke kontrole vnitřní účetní doklady 1 až 6. 

Byla provedena namátková kontrola dokladů vyplacených v hotovosti z pokladny čísla 

41, 40 a 32 a dále výpisy z banky 12157, 12155 a 11132 a to jak z hlediska jejich 

oprávněnosti, tak i správnosti zaúčtování v účetním deníku. Žádné nedostatky u těchto 

dokladů nebyly zjištěny. 

Veškeré výdajové doklady jsou opatřeny schvalovací doložkou a jsou parafovány 

předsedou oblastního výboru KČT. 

Finanční prostředky: 

Počáteční stavy peněžních prostředků k 1.1.2013 uvedené v deníku souhlasí s 

konečnými stavy k 31.12.2012. Konečný stav BÚ k 31.12.2013 vykázaný v peněžním deníku 

souhlasí s konečným stavem BÚ dle bankovního výpisu. Zůstatek vykázaný v pokladně k 

31.12.2013 souhlasí se stavem zjištěným inventurou pokladny provedenou dne 8.1.2014, viz 

samostatný zápis. 

Kontrolou jednotlivých zůstatků bylo zjištěno: 

- stálé zálohy – byly k 31.12.2013 vráceny do pokladny 

- zúčtování s odbory – příspěvky za rok 2013 byly vybrány v plné výši. K 31.12.2013 

jsou všechny nedoplatky z předchozích roků doplaceny v plné výši. 



 

 

 

Při vyúčtování členských příspěvků s odbory KČT a následně s ústředím KČT bylo 

postupováno podle směrnic o hospodaření KČT a nebyly shledány žádné závady. 

Evidence majetku 

Ekonomem oblasti byla provedena inventarizace hmotného neinvestičního majetku. O 

inventarizaci je proveden zápis o provedené inventarizaci a je doložen inventarizačními archy 

podle jednotlivých hmotně odpovědných pracovníků. 

 

Závěr revize: 

Ve vedení účetnictví nebyly zjištěny žádné nedostatky. Je vedeno přehledně, pečlivě a 

chronologicky, plně v souladu se Zákonem o účetnictví. 

V Jaroměři 20.února 2014            

Stanislav Novotný    Josef Simon     Jana Vořechovská 

USNESENÍ 

Konference Oblasti Klubu českých turistů Královéhradeckého kraje 

Konference Oblasti Klubu českých turistů Krá1ovehradeckého kraje se  na  svém zasedání 

dne 1.3.2014 v Holohlavech rozhodla takto:  

I. Volí:  

1. Volební, návrhovou a mandátovou komisi  ve složení pp. Jágrová, Jágr,Vořechovská. 

2. Delegáty na celostátní konferenci Klubu českých turistů 5. a 6. dubna 2014  v Praze  

pp. Hovorku, Hošku, Krejcara, Vořechovského. Náhradník pp. Ježková, Novák. 

3. Zástupcem Oblasti v ÚV KČT p. Hovorku, jeho náhradníkem p. Hošku. 

4. Statutární orgán Oblasti, pp, Hovorku, Hošku, Vořechovského s tím že každý ze 

statutářů může jednat samostatně. 

II. Nominuje: 

 1. Za místopředsedu KČT p. Ing. Presse 

 2. Za člena Vedení KČT p. Ing. Zemana 

lIl. Schvaluje: 

1. Návrh Oblastního výboru na doplnění Návrhu Stanov KČT, který 

zařazuje do ÚV KČT zástupce Rady značení. 

 Text návrhu doplňku Stanov KČT: 

  § 88 
 - Další čtyři členové ÚV KČT tvoří členové zvolení konferencí KČT na základě návrhů, 

které podávají oblasti KČT a rady KČT prostřednictvím ÚV KČT. 

   - Jeden člen ÚV KČT je delegovaným zástupcem Asociace TOM. 

  - Jeden člen ÚV KČT je delegovaným zástupcem Rady značení KČT. 

  § 82  

  - f)  volí a odvolává čtyři členy ÚV KČT 

2. V případě schválení tohoto návrhu Konferencí KČT v dubnu 2014 v 
Praze nominuje, na základě návrhu Krajské komise značení,  za 

zástupce Rady značení p. Škváru.       



 

 

 

3. Zprávu o činnosti Oblasti za období od konference Oblasti v Holohlavech v r. 2013 do     

února 2014 přednesenou pp. Hovorkou, Hoškou, Vořechovským, Novákem, Raichem.  

4. Zprávu o hospodaření Oblasti Klubu českých turistů Královéhradeckého kraje za rok 

2013, přednesenou panem Krejcarem.  

5.  Rozpočet Oblasti pro rok 2014.   

6. Ponechání výše členských příspěvků na činnost Oblasti Klubu českých turistů 

Královéhradeckého kraje pro rok 2015 v úrovni roku 2014, příspěvek na činnost 

Oblasti činí: 60,- Kč dospělí;  junioři do 26 let, imobilní  a senioři 40,- Kč; rodinná 

známka 100,- Kč.  

7.  Zprávu revizní komise Oblasti Klubu českých turistů Královéhradeckého kraje. 

8.  Záměr vydat Almanach Oblasti KČT Královéhradeckého kraje s termínem rok 2015. 

IV.  Doporučuje: 

Odborům KČT Oblasti Královéhradeckého kraje a členům KČT v Oblasti: 

1. aby se zúčastnili akcí „Vystup na svůj vrchol“ a tím podpořili stavbu Bezručovy chaty  

V. Ukládá:   

Oblastnímu výboru KČT Oblasti KČT Královéhradeckého kraje: 

 1. V termínu do 31.3.2014 seznámit odbory Oblasti s průběhem a výsledky jednání 

 oblastní konference. 

 2.  Na nejbližším zasedání oblastního výboru projednat připomínky a podněty vznesené 

 delegáty oblastní konference.  

 3.  Jmenovat redakční radu Almanachu a zajistit jeho sestavení a vydání. 

Odborům KČT Oblasti KČT Královéhradeckého kraje: 

1. Předat  sekretáři Oblasti Formuláře s návrhy akcí odborů pro Kalendář na rok 2015 

 v termínu do 30.6.2014. 

2. V termínu do 31.1.2015 odeslat Oblastnímu výboru KČT HK kraje zprávu o činnosti    

 za rok 2014.   

3. Zprávy o činnosti a hospodaření odborů  KČT předávat v tištěné a   digitální  podobě  

oblastním pracovištím státního archivu (případně včetně  fotodokumentace, DVD 

apod.).  

4. Pro sestavení a vydání Almanachu poskytnout veškeré informace nutné pro jeho 

napsání. 

VI.  Připomíná: 

Odborům KČT Oblasti KČT Královéhradeckého kraje: 

 1.  Povinnost v termínu předávat hospodáři Oblasti, p. Krejcarovi, finanční částky odvodu 

určené pro Oblast a Ústředí KČT s tím, že v případech prodlení se odbor vystavuje 

sankčním postihům, schváleným Oblastní konferencí ve Smiřicích dne 27.2.2010. 

                RNDr. Václav Hovorka           Lubomír Hoška  

    Předseda Oblasti Klubu českých turistů                                  Místopředseda Oblasti Klubu českých turistů 

                Královéhradeckého kraje                                     Královéhradeckého kraje   

 Z diskuze na konferenci vyplynul jeden úkol, jehož splnění bude sloužit nejen 

propagaci KČT, ale zajistí do budoucna znalost o naší činnosti. V roce 2015 si připomeneme 



 

 

 

10. výročí Oblasti KČT Královéhradeckého kraje. Toto výročí by měl připomenout 

Almanach, který popíše činnost a historii odborů, významné akce, čestné členy Oblasti, 

turistické značení, nemovitý majetek KČT, soupis publikací vydaných odbory a další 

zaznamenání hodné skutečnosti, vztahující se ke KČT. Almanach by měl být vydán v digitální 

podobě (knižní vydání je nad naše finanční možnosti). Úspěch vydání je přímo závislý na 

ochotě odborů spolupracovat při sestavení Almanachu. Není v mých silách a možnostech 

vyhledat údaje k historii a činnosti jednotlivých odborů. Prosím proto již nyní o vstřícnost 

všech, kteří mají dokumentaci a znalosti o klubové činnosti, aby Almanach úspěšně splnil 

očekávání do něho vkládané.  

 Konference s uspokojením přijala ocenění kolegy Šlosara z trutnovského odboru - 

jeho jmenování čestným členem KČT Oblasti Královéhradeckého kraje. 

 Závěr obsáhlé informace o Konferenci tvoří něco málo obrázků z průběhu jednání. 

Václav Hovorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Manželé Jágrovi zajistili bezchybnou prezentaci       zleva: Luboš Hoška, Honza Babnič 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: pp. Simon, Vořechovský, Hoška, Babnič, Kašovský 



 

 

 

 

        

 Kolega Krejcar vyřizuje úřad    Předseda Oblasti přednáší zprávu 

Změny značení 

 Pravidelnou částí Informací z Oblasti budou upozornění na změny značení pěších 

turistických cest, které pravidelně poskytuje kolega Novák, předseda krajské rady značení. 

Značkařský obvod (dále ZO) Jičín  

 Červená trasa (TZT) v úseku podél rybníka Nebákov byl a pro neprůchodnost 

zrušena a je vedena od restaurace Nebákov ke kempu Svitačka po bývalé modře značené 

trase.  

 Modrá trasa z Malechovic je ukončena u restaurace Nebákov. Tato změna je 

promítnuta do turistické mapy 1:50000 Český ráj č.19, je též už na TM v seznam.cz. 

ZO Náchod  

 1. zelená TZT na trase Sněžné-chata Horalka do Lužan byla pro neprůchodnost 

zrušena a nově je vedena po schůdných cestách přes pevnostní tvrz Škutina. Změna 

promítnuta TM 1:50000 Orlické hory č.27, na mapě seznam.cz není uvedena podle 

skutečnosti. 

 2. v úseku modré TZT U devíti křížů - Boušín byla v lokalitě Potůčka nově 

vyznačena žlutá TZT, která propojuje modrou TZT s červenou TZT, vede přes zříceninu 

hradu Vízmburk. Změna promítnuta do TM 1:50000 Broumovsko č.26, na mapě seznam.cz 

uvedena. 

ZO Rychnov nad Kněžnou   

 Červená TZT v úseku Javornice - Přím byla převedena z frekventované silnice na 

zpevněnou polní cestu. Změna je promítnuta TM 1:50000 Orlické hory č.27, na mapě 

seznam.cz uvedena.  

ZO Trutnov - několik podstatných změn bylo provedeno v Krkonoších. 

 Z centra  Špindlerova mlýna byly posunuty výchozí body některých tras. Centrem 

Šp. Mlýna v současné době prochází červená TZT z Míseček k Luční boudě, vychází odtud 

modrá TZT směr Labská bouda a Dívčí lávky, zelená TZT směr Rovinka, výchozí body TZT 

směr Klínové boudy Strážné a Vrchlabí byly posunuty k hotelu Lomnice, zelená TZT směr 

Výrovka a žlutá TZT směr Špindlerova bouda(Dřevařská cesta), vycházejí z rozcestí pod 

Vodojemem.  

 Žlutá TZT z Vrchlabí do Šp. Mlýna byla ukončena na modré TZT u Hromovky 

(odstranil se 2,5 km souběh tras),  



 

 

 

 Zrušena je žlutá TZT Šp.Mlýn (nám.) Dívčí Lávky, tato trasa k Petrovce vychází z 

Dívčích Lávek. 

 Tyto změny byly provedeny s dohodou KRNAP a KČT, důvodem je zpřehlednění 

pro turisty, z centra vycházelo několik TZT stejné barvy, které většinu turistů uváděly do 

zmatku. 
Ladislav Novák, předseda KKZ Královéhradeckého kraje 

Nové cyklotrasy s dopravním značením v Královéhradeckém kraji 

Kostelec n.O. – Lípa n.O 

V listopadu 2012 byla zkolaudována pěkná cyklostezka mezi Kostelcem  nad Orlicí a 

Lípou nad Orlicí.  Cyklostezka je souběžná s komunikací I.třídy číslo 11. Cyklostezka má 

asfaltový povrch a je značena dopravními značkami. Její evidenční číslo KČT je 4363 

Hradec Králové, Plácky – Kuks 

Obecně prospěšné společnosti Královéhradecká Labská s podařilo po cca sedmi letech  

zkolaudovat cyklostezku jdoucí podél Labe do Hradce Králové, Plácky, přes Předměřice, 

Smiřice, Černožice, Jaroměř do Kuksu. Délka vybudované komunikace je 26 km. 

Cyklostezka je součástí „Labské“cyklotrasy je označena dopravními značkami a má evidenční 

číslo 2. 

Hradec Králové – Všestary – Smiřice 

 Obecně prospěšná společnost „Archeopark pravěku“ iniciovala vyznačení cyklotrasy 

Hradec Králové, soud – Všestary – Habřina – Smiřice. N cyklotrase je osazeno 14 

informačních tabulí, kde se turista seznámí s archeologickými lokalitami pravěku. Velmi 

působivá expozice archeoparku ve Všestarech. Cyklotrasa je označena dopravními značkami 

a má číslo 4362. 

Karel Raich, předseda sekce cykloznačení 

 

Informace z odborů 

115 let odboru Klubu českých turistů ve Dvoře Králové n.L. 

Dopisem ze dne 17.ledna 1898 K.Č.T. v Praze oznamuje  Dr Kropáčkovi, že výnosem 

slovutného místodržitelství pro království České ze dne 20.12.1897 č. 204064 bylo schváleno 

utvoření místního odboru K.Č.T. ve Dvoře Králové n.L. a žádá odbor o svolání ustavující 

schůze. Ta se uskutečnila 27. února 1898 za přítomnosti 15 zakládajících členů. 

Koncem prvního správního roku měl odbor 42 členů, výroční zpráva valné hromady 

22.února 1904 vykazovala již 107 členů  členů. V roce 1906 měl odbor již 118 členů a byl 

čtvrtým nejsilnějším odborem ze 42 existujících v českých zemích. 

V roce 1904 odbor inicioval ochranu sochařských děl v Betlémě  Nákladem odboru byla 

vydána brožura  „Hrabě František Antonín Špork a památky umění sochařského v Betlémě. 

Autory byli PhDR Kropáček  a F.Halík. 

Po záboru pohraničí v roce 1938 konal odbor výlety do neokleštěného okolí a Českého 

ráje. V tomto období odbor sdružoval 240 dětí a studentů. Z dnešního pohledu neuvěřitelné 

číslo. 

Po únoru přešel odbor do Sokola, v červenci 1952 do TJ Jiskra Juta a v sedmdesátých 

letech v rámci sloučení dvou královédvorských jednot Juta a TIBA do TJ Dvůr Králové jako 

odbor turistiky 

Po roce 1989 se opět stává součástí KČT 



 

 

 

V roce 1999 nastává krize odboru. V důsledku autoritářských snah vedení, jejichž 

vyvrcholením je rozpad do dvou odborů a následným odchodem jednoho z řad KČT. 

Důsledkem byl razantní úbytek členů. 

Dnes odbor pracuje pod názvem „Dvoráci“ 

Skláníme se s úctou  před prací našich předchůdců – údržba 75 km  pěších tras, 

společenské akce,  lidumilné akce před rokem 1919 na podporu mládeže ze sociálně slabších 

rodin, přednášková činnost, cyklistický oddíl, vodácký oddíl, pořádání orientačních závodů na 

okresní i krajské úrovni, autokarové zájezdy, dálkové pochody v sedmdesátých a osmdesátých 

letech minulého století, brigádnická činnost při rekonstrukci koupaliště a městského stadionu 

atd. 

Doslovná citace z kroniky B Sölnera (kniha 1) uložené v okresním archivu v Trutnově 

Odbor klubu čs. turistů u nás ve Dvoře Králové n.L. postavil se po boku vlasteneckých 

spolků do jednoho šiku proti rozpínavosti německé a vzal si za úkol, kraje kdysi české  opět 

národu českému navrátiti. 

 Může se říci právem, že turisté Královédvorští pracovali a kypřili půdu pro 

samostatnost československého státu. Se jménem turistickým jest nerozlučně spjato jméno 

Zvičiny. Agilností Ph.Dr. Kropáčka  a správce plynárny Jelínka se podařilo za zdatného 

spolupůsobení tehdejšího předsedy Národní jednoty Severočeské Dr. Františka Jeřábka, že 

NJS zakoupila dne 12. srpna 1898 sešlý hostinec Machkův s polnostmi a hospodářskou 

budovou  za 6 300 zlatých. Vlastnictví NJS nevyhovovalo turistice, a proto se pracovalo           

k tomu, aby ústředí čsl. Turistů vlastnictví ku chatě převzalo a odboru královédvorskému 

předalo správu. To se podařilo 31.ledna 1900, kdy ústředí  čs turistů koupilo chatu (26.dubna 

1900) s polnostmi od NJS za 8 135 zl. 

 Primitivní hostinec nepatrných rozměrů nevyhovoval. Přístavba byla provedena  v 

r.1903  a slavnostní otevření hostince konalo se  dne 1. května r. 1904. První český pachtýř se 

neosvědčil – ujel v srpnu 1905 do Ameriky. Dne 4. prosince 1905 zadán hostinec 

Bartoníčkovým, kteří získali klubu přízeň  a prospěli turistice. 

 V roce 1908 byla provedena důkladnější přestavba celého hostince. V noci z 11. na 

12.dubna vytřískali a rozbili Němci chatu. Tím byla vyvolána nutnost vybudovati chatu tak, 

aby i v zimě byla obydlena. Toho se domáhali i zimní sporty. Ustředí rozhodlo se proto pro 

důkladnou přestavbu chaty se vším pohodlím pro cestující turisty. Po překonání překážek 

obce a okresu byla stavba povolena rozhodnutím zemského výboru ze dne 19. února1913. Dne 

12. března 1913 započala dle návrhu stavitele Polcara přestavba a témuž svěřeno provedení.. 

 Bartoníčkovi odešli  ku vlastnímu přání v roce 1920 a chata byla pronajata  p. V. 

Trundovi za roční nájem 4000 Kč a polnosti s hospodářským stavením za 1600 Kč ročně. 

 Odbor klubu čs. turistů postaral se také o správné vyznačení cest do Mariánských 

Lázní, na Zvičinu, do Betléma a Kuksu, ku přehradě tešnovské, do Třemešné a vůbec do 

celého blízkého okolí. V roce 1899 bylo vyznačeno jen 3 km. V roce 1922 přes 100 km. Tuto 

práci vykonali, obětujíce na to sváteční dny: František Kudrnovský, dlouholetý jednatel páter 

František Kadlec, Antonín Šulc, ředitel berního úřadu v Pardubicích a dlouholetí členové 

ředitel Vosátko a profesor Číp. 

Po roce 1918 turistický zájem o Zvičinu dále rostl. Odbor KČT v Hořicích v roce 1920 

otevřel značenou stezku z Hořic na Zvičinu. Za přítomnosti velkého počtu turistů se 

uskutečnilo  7. října 1923 předání veřejnosti pískovcové plastiky pohádkového draka 

hlídajícího pramen vody. 

V roce 1923 zakoupil odbor KČT  ve Dvoře Králové pro chatu  na Zvičině hvězdářský 

dalekohled. V roce 1925-26 byla osazena otáčivá rozhledna. 



 

 

 

Při slavnostním aktu, jehož se zúčastnilo velké množství lidí a několik pěveckých sborů, 

byla na chatě   29.května 1927 osazena pamětní deska spisovateli K.V.Raisovi  a chata byla 

přejmenována na Raisovu chatu. 

Z podnětu odboru ve Dvoře Králové byla v letech1928-31 vybudována silnice na 

Zvičinu. 

Po záboru pohraničí nájemce musel chatu opustit a chata celou válku chátrala i když se 

vní vystřídalo několik německých korporací. Klub Českých turistů převzal chatu opět 15. 

Května  1945. Během dvou měsíců se podařilo dát ji opět do stavu, který připouštěl službu 

veřejnosti. Po únoru 1948 byla chata včleněna do podniku Restaurace a jídelny. Po roce 1989 

se chata vrací do majetku KČT a je pronajímána. Mimo sezonu je otevřena pouze o 

víkendech. 

Použité prameny: 

Sölnerova kronika, kniha 1 a kniha 2 

Turista, ročník 2006 

90 let organizované turistiky ve Dvoře Králové nad Labem, TJ Dvůr Králové n.L. 

Zvičinský hřbet, Václav Nejedlý, MNV Třebihošť 

www.kct.cz 
 Karel Raich 

                                                                                                                        

Ohlédnutí za Memoriálem Jindry Axmana 

V Hostinném, malém podkrkonošském městečku, existuje, i když početně také poměrně 

malý, odbor Klubu českých turistů, který v sobotu, 25. ledna letošního roku, uspořádal již 30. 

ročník memoriálu Jindry Axmana. Akce je pořádána jako lyžařský přejezd a pěší přechod na 

počest zapáleného turisty a funkcionáře odboru, který tragicky zahynul v roce 1983. 

Opět, tak jako každý rok, jsme s napětím sledovali vývoj počasí v očekávání sněhové 

nadílky, která třeba, tak jako v minulých letech, přijde doslova za pět minut dvanáct, kdy sníh 

napadl pouhé dva dny před akcí, lyžařské stopy se upravovaly na poslední chvíli a pořadatelé 

museli prošlápnout i trasu pro pěší účastníky. Letos však nic, proto na schůzce organizátorů 

akce bylo rozhodnuto vyznačit pouze dvě trasy pro pěší v délce 10 a 16 km se společným 

úsekem od kontrolního místa do cíle. Trasy bylo nutné projít a někde i technicky upravit pro 

zlepšení průchodnosti, za což patří dík pánům Ladislavu Novákovi a Josefu Jasenskému. 

Nastal poslední den, který i ve večerních hodinách nevěstil žádné zlepšení podmínek, 

stále zataženo a teplota nad nulou. Vše nasvědčovalo tomu, že smůla, která nás provázela od 

předloňského podzimu, se špatným a deštivým počasím v den akce, bude mít i letos 

pokračování. Ale i zázraky se někdy dějí. 

Je sobotní ráno, vstávám ještě před 

šestou a první kroky vedou k oknu, protože 

se mi venku zdá nějak světleji a opravdu. 

V noci napadlo trochu sněhu, ne nijak moc 

ale na takový zimní dojem v přírodě to stačí. 

Rychlý pohled na stupnici teploměru, 

protření očí, nový pohled a je to tak. 

Teploměr ukazuje -12 stupňů pod nulou. Na 

obloze se vyskytuje nějaký ten mráček, ale 

do rozednění ještě zbývá přes hodinu času. 

Takže by skutečně ten zázrak? Že by nám 

příroda chtěla vynahradit ten loňský rok?  

Ani mráz - 15 st. neodradil 226 pochodniku        Uvidíme. 



 

 

 

Blíží se osmá hodina. Venku je prostě nádherné mrazivé ráno, bílý sníh jiskří ve 

vycházejícím slunci. Rychle dostrojit, batoh s výbavou pro pracoviště startu na záda, tašku 

s oplatkami pro občerstvení účastníků do ruky a vyrážíme k místu startu, kterým, jako 

v minulých letech, je restaurace U Soudku v Arnultovicích. Již je otevřeno a uvnitř se 

občerstvuje několik časných účastníků, kteří se již nemohou dočkat, až vyrazí na trasu, 

přestože start bude až o deváté hodině. 

Rychle připravujeme pracoviště, dokumentaci, dohovor o spojení, po příjezdu vozidla, 

které pojede na kontrolní stanoviště do restaurace v obci Čermná, naložení materiálu a 

občerstvení pro účastníky, mohou dámy Andělka a Emilka zahájit registraci prvních 

účastníků. Zároveň si připravují pracoviště i Věra s Jaruškou, které budou pro účastníky 

vyplňovat pamětní diplomy. Na památku dnešního pochodu si účastníci vybírají z kamínků 

s motivem známého mravence, které vlastnoručně vyrobila Andělka. Nezbyl ani jediný, 

přestože jich bylo přes dvě stovky a váhově 7.5 kg. 

První účastníci již vyrazili a další se přichází zaregistrovat. Přichází i ti, kteří 

v minulých letech jeli bílou stopu a dnes tedy půjdou pěšky, ale nevadí jim to, protože je 

opravdu krásné počasí. Přichází další účastníci, někteří i poměrně z daleka. Je zkrátka vidět, 

že i když mrazivé, ale krásné slunečné počasí s modrou oblohou, jiskřivou bělobou sněhu a 

nádhernými výhledy na okolí a Krkonoše, dokáže vytáhnout lidi do přírody. 

Na kontrolním stanovišti v Čermné, pánové Karel s Jardou, registrují některé účastníky, 

kteří přišli z jiného směru a potvrzují průchod ostatním, kteří se zde zastavují na občerstvení. 

Pan hostinský připravil dršťkovou polévku a další specialitky, které šly na odbyt. Takže 

nakonec se jako liché, ukázaly být obavy pořadatelů z toho, že pro zbylou polévku si v neděli 

dojdou s kastrůlkem a vše skončilo tak, jako u pověstného snědeného krámu, což je dobře. 

Panu hostinskému Brdičkovi za přípravu občerstvení a nápojů, děkujeme.Přešla jedenáctá 

hodina, poslední účastníci vyrazili na trasu, dokončuje se vypisování diplomů, byl natočen 

krátký televizní spot pro městskou kabelovou televizi o průběhu startu, který zajistil pan 

Junek a několik fotografií a krátký příspěvek do webu městského úřadu připravila paní 

Lorenzová. Ale to už se nám vracejí první účastníci z desetikilometrové trasy. Tváře červené 

od mrazu, ale úsměvy na tváři dávají tušit, že se jim dnešní akce líbila. Vyplynulo to i ze slov 

dalších příchozích, kteří se vraceli i z delší trasy. Byli spokojeni s průběhem tras, krásnými 

výhledy, občerstvením takže i absence dostatečné sněhové pokrývky a nemožnost použití lyží, 

byla zapomenuta. Někteří svá pochvalná slova sdělili i písemně. 

Postupně se vracející turisté,  usedali ke stolům, aby si odpočali a občerstvili se. 

Personál restaurace se měl co ohánět, aby všechny stačil uspokojit. Majiteli restaurace patří 

dík za poskytnutí sponzorského daru, všem za péči o návštěvníky a poskytnutí zázemí pro 

pracoviště startu a cíle dnešní akce, která nás, jako pořadatele mile překvapila, protože se jí 

zúčastnilo 226 zaregistrovaných osob. Rovněž všem pořadatelům je třeba poděkovat za 

zdárný průběh a organizaci letošního Memoriálu, který se opravdu vydařil. 

Zájemci mohou shlédnout televizní spot ze startu na adrese: www.youtube/info.hostinne 

http://www.youtube/info.hostinne


 

 

 

  Pořadatelé - Láďa, Mirek, Věrka, Pepa, Jaruška, Emilka a Jana 

                                                                    Text a foto Miroslav Halama, OKČT Hostinné 

Hradeckými lesy 

18. ledna nás 28 vyrazilo pod vedením Jirky Kadeřávka na výšlap hradeckými lesy. V 

netypicky "teplém" lednovém počasí byla 17 km dlouhá vycházka velmi příjemná. Nová 

trojboká rozhledna na kopci "Milíř" u Vysoké nad Labem nebyla v této době přístupná, 

výhled by nám však v den konání naší akce neumožnila ani dopolední mlha.  

Četné polomy změnily v posledních letech charakter některých míst v lesích okolo 

Hradce Králové. Snad nejvýrazněji jsme to během naší cesty pocítili u rybníku Výskyt, v 

jehož okolí muselo být mnoho stromů po polomech pokáceno. Místo je však 

zútulňováno (vyhlídkové místo, vyřezávané sochy vodníků, lavičky se stolky, altánek). Za 

plného slunce tu byla pro nás příjemná zastávka na svačinu.   

Vedoucí akce Jiří Kadeřávek nám některá místa cesty doplnil i o zajímavé  

informace a vyprávění místních pamětníků.  

Z přírodních krás nás upoutaly letos poměrně výrazné porosty zelených mechů a 

lišejníků. Jakmile vysvitlo slunce pak jsme mohli obdivovat ozářené vodní krůpěje na větvích 



 

 

 

stromů. Povšimli jsme si také výrazného ptačího zpěvu, který v lednu daleko víc upoutá 

pozornost než v jiných měsících roku.  

Prožili jsme s KČT hezký den za turisticky velmi příjemného počasí. 

Jarka    Řezníčková, KČT, odbor Hradec Králové  

                               

Za ohřátou medovinou 2014 

 Je sobotní ráno, 15. února 2014, a na zastávce vlaku ČD Hostinné město se 

schází skupina turistů. Teplota je sice pod nulou, ale nikdo si nestěžuje, že je zmrzlý. Přijíždí 

vlak, nastupujeme a pokračujeme v jízdě 

směrem k Trutnovu. Na nádraží ve městě 

přistupuje další skupinka, až postupně na 

nádraží v Trutnově, kde přestupujeme do 

vlaku na Hradec Králové, čítá celá parta 19 

lidí, což mne mile překvapuje. Po necelé 

půlhodině jízdy vystupujeme v Malých 

Svatoňovicích, které jsou východiskem 

našeho dnešního putování na Jestřebí boudu. 

Následuje krátká porada týkající se výběru 

trasy. Volíme červeně značenou trasu přes osadu Na Horách, kde se střídají stoupavé úseky 

s částí trasy jdoucí téměř po rovině. 

První naše zastavení je už tradičně u kaple se studánkou sedmi pramenů, kde někteří 

ochutnávají léčivou vodu. Začínáme pomalu stoupat do kopce nad Malé Svatoňovice, odkud 

se nám otvírá krásný výhled na okolí. Přesto, že je polovina února, vypadá to všude jako na 

podzim. Trošky slabé sněhové pokrývky zůstávají pouze ve stínu, minusová teplota udržuje 

bláto na cestě v pevném stavu, což hodnotíme kladně. Máme dostatek času a tak parta 

v několika skupinkách v družném hovoru postupuje terénem, pouze naše fotodokumenta-

ristka Andělka, pobíhá kolem a pořizuje snímky. Přichází čas na svačinku a oddech. 

Zastavujeme v závětří, každý sáhne do svých zásob proviantu, objevují se i známé turistické 

doplňky placatého tvaru s tekutým obsahem i láhev sektu. Následuje menší přípitek a přání 

několika oslavencům, kteří v tomto měsíci slaví své narozeniny. 

Pokračujeme dále, sledujeme krásu přírody, osamělých chalup ve stráni a chválíme 

vydařené počasí, které nám při dnešní pouti vysloveně přeje. Přicházíme na křižovatku pod 

Pasekou, stoupáme stezkou ve stráni, přicházíme na vrchol kopce nad Jestřebí boudou, který 

jediný je pokryt sněhem a poskytuje tak iluzi zimních podmínek. Vcházíme dovnitř. Zdravíme 

se s organizátory pochodu a usedáme ke stolům. Pořadatelé jsou připraveni, obsluha výčepu 

funguje, v kuchyni mají navařeno a medovinka je ohřátá. Se vzrůstajícím počtem 

přicházejících turistů narůstá i hlučnost prostředí. Známí se zdraví, rozmlouvají spolu a 



 

 

 

ostatní se věnují občerstvení, než se opět rozejdou do různých směrů. Jsou tu i známé tváře, 

které se účastní této akce každoročně. 

Občerstvili jsme se, oddechli si, podebatovali a další naše kroky budou směřovat po 

cestě do Radvanic. Odděluje se menší skupinka, která volí trochu delší trasu, ale setkáme se 

opět v Radvanicích. Zpočátku je cesta zledovatělá, teplota už je nad nulou a blátíčko místy 

povolilo. Kráčíme lesem, kde pokácené stromy odkryly výhled na bizarní tvary kamenných 

bloků, které předtím oku turisty byly skryty. Před námi už je vidět radvanický kostel, jehož 

světlá fasáda svítí do dálky. Je otevřen hlavní vchod a tak se jdeme podívat na vnitřní 

uspořádání. Je to krása, umocněná výškou prostoru a tichem. Protože máme čas, 

navštěvujeme zdejší hospůdky, ve které počkáme na druhou skupinku, abychom pak společně 

vyrazili ke zdejšímu nádražíčku, které se nachází na kopci. 

Skupinka dorazila, vycházíme po silnici k vlaku kolem chalup starých Radvanic a po 

krátkém čekání odjíždíme do Trutnova, kde 

nás opět čeká pauza v délce více jak jeden a 

půl hodiny, než nám pojede spoj do 

Hostinného. Následuje rozchod a každý 

tráví čas do odjezdu podle svého. Někteří 

procházkou po městě, někteří posezením 

v místních podnicích a my jsme navštívili 

zdejší muzeum s expozicí historie lnářského 

a textilního průmyslu, který byl v nedávné 

minulosti  v  této  oblasti  jedním z hlavních 

  Chalupy v Radvanicích                    průmyslových oborů. 

Čas rychle uběhl a tak honem na nádraží, kde se opět všichni setkáváme. Nasedáme do 

vlaku, ve tvářích je vidět únava, ale nálada je dobrá. Sdělují se dojmy z čerpání volné doby, 

kterou každý využil tak, jak chtěl. S určitým zpožděním odjíždíme do Hostinného, kde naše 

cesta končí. Myslím, že všichni byli spokojeni s dnešním výletem. Počasí nám přálo, trasa 

byla přiměřená fyzickým schopnostem účastníků, byly krásné výhledy na okolí, vztahy ve 

skupině byly dobré, nikdo se nehádal, nenadával, nestěžoval, tak co více si přát? Aby i další 

akce byly v takovém duchu a přidalo se k nám i více dalších členů. 

                                                         Text a foto Miroslav Halama, KČT, odbor Hostinné 

                                                                                         

Zimní vycházka, která se málem zvrtla v jarní   

 Zimní vycházku pořádáme letos už potřetí a naplánovali jsme ji na 15. února. Po 

dlouhém  rozhodování jsem nakonec zvolil trasu přes Adršpašské a Teplické skalní město. Na 

plakátek jsem vybral nádherně zasněžené panorama Starosty a Starostové. Navzdory tomu 

sobotní předpověď počasí zněla – teploty okolo 13 stupňů. Letošní zima byla na sněhovou 

nadílku velice skoupá, ale doufali jsme, že všechno dobře dopadne. Museli jsme vyjet už ráno 

před sedmou hodinou, protože další spoj 

z Teplic nad Metují do Adršpachu jel až po 

jedenácté hodině a to už je dlouho. Sobotní 

ráno a nádherný východ slunce sliboval 

pěkný den a ideální počasí na výlet. A možná 

právě proto jsem u vstupu Adršpašské 

pískovny napočítal 37 účastníků a 4 psi. 

 Vypravili jsme se po modře 

vyznačeném okruhu kolem zamrzlého jezírka 

a stanuli na první vyhlídce. Na protějším 



 

 

 

břehu jsme si představovali, kudy asi jezdili na koních P. Trávníček s Libuškou Šafránkovou 

v pohádce Třetí princ, která se tu natáčela. 

 Zamířili jsme do nitra skal. Klima se změnilo, teplota byla nižší, všechna voda byla 

zamrzlá a cesty pokrýval led. Došli jsme na Velké náměstí s Malým vodopádem a Stříbrným 

pramenem. Tady jsme si odpočinuli a dál pokračovali k Malé panorámě a Velkému vodopádu. 

Všem se nám zatajil dech. Velký vodopád byl po 

celé délce zamrzlý a visely z něj velké rampouchy – 

nádhera. Tuhle nádhernou podívanou asi zase dlouhou dobu 

neuvidíme. Skalní jezírko je na zimu vypuštěné, tak jsme 

lodičky vynechali a pokračovali dál.  

Na rozcestníku bylo upozornění, že cesta je 

uzavřená a schůdná jen na vlastní nebezpečí. Sešli jsme 

z posledních schodů, cedulka nás upozornila, že 

prohlídkový okruh Adršpašskými skalami končí a dál … si 

poraďte sami. Terén byl kluzký a schody chyběly, bylo to 

náročné, ale navzájem jsme si pomáhali a dostali jsme se do 

Vlčí rokle. Chodník k Adršpašskému jezírku byl zrušen už 

dávno, rozcestník je jen tak opřený o skálu. Zamířili jsme 

do dolní části Vlčí rokle. Stav cesty je opravdu 

katastrofální. Mostky chybí a dřevěné přechody přes vodu a 

podmáčená místa mají přelámané, nebo chybějící plaňky a jsou místy neschůdné. Máme 

štěstí, že voda je zamrzlá a můžeme chodit i tam, kde to normálně není možné. 

Přimlouval bych se za záchranu a opravu přístupových cest do této nádherné přírodní 

lokality. Pokud mě paměť neklame již před několika lety jsem zaslechl, (bohužel už nevím 

kde), že by oprava měla začít, ale zatím se nic neděje a uzavírka cesty nic neřeší. Kolem 

Stříbrného pramene pokračujeme k Ozvěně 

v Teplických skalách. 

Chvíli odpočíváme a vydáváme se na 

Teplický skalní okruh. Na začátku 

zdoláváme výstup na hrad Střmen. Výhled je 

pěkný, ale dost to fouká. Okolo Řeznické 

sekery se dostáváme k chatě „U skalní 

nevěsty“ a nádhernými skalními scenériemi 

putujeme na rozcestí „U krápníku“. 

V Anenském údolí a na Sibiři je všechno 

zamrzlé a na cestách leží sníh – sice ne moc 

– ale leží! Takže ta zimní vycházka nakonec 

přece jenom vyšla. Stejnou cestou se 

vracíme k Ozvěně, ke vchodu do skal a hotelu Orlík. Bohužel je zavřeno, měníme barvu 

značky za červenou a míříme do Teplic nad Metují. 

Na sjezdovce Kamenec je veselo. Svah je pokrytý vrstvou sněhu, vlek je v provozu a 

lyžaři si užívají zimní radovánky. Zde se naše cesta dělí – někteří míří na nádraží a chtějí 

stihnout vlak – naše parta míří do hospody – konkrétně do penzionu Kamínek. Po zhruba 

hodinovém posezení a občerstvení míříme do centra Teplic nad Metují. Poslední barvou 

značky je modrá, po té míříme na nádraží. Cestou nabíráme skupinu, která uvázla v druhé 

restauraci. 

V nohách máme zhruba patnáct kilometrů. Vlak přijíždí včas, počasí bylo víc než 

příznivé. Zkrátka výlet se vydařil – někdy si ho rádi zopakujeme.  

Text a foto Petr Škrdla, OKČT Česká Skalice                                     



 

 

 

Zajímavosti rozličné 

První Zpravodaj roku 2014 obsahuje rozsáhlý materiál z konference Oblasti - oproti 

minulým číslům Zpravodaje zabral skoro 14 stran. Pokračování seriálu o rozhlednách (na řadě 

je rozhledna na Chlumu u Hradce Králové a Vrbice, jižně od Doudleb n. Orl.) proto zařadím 

do druhého, letošního Zpravodaje. 

Chodíme, chodíme; Člověče pohni se než bude pozdě. 

Pro udržení zdravého životního stylu se odborníci shodují na potřebě denní porce 

pohybu 40 minut intenzitou 60% maximální zátěže. Chodit umí v podstatě každý, jedná se o 

přirozený způsob pohybu. Takže oněch 40 minut odpovídá třem  kilometrům chůze denně. 

Má-li se projevit pozitivní zdravotní efekt chůze je potřeba aby se jednalo o pohyb 

mírně vytrvalostního charakteru- minimálně 20 minut bez přestávky a s určitou intenzitou. Je 

doporučována taková rychlost chůze při které bez velkého zadýchání je ještě možné 

konverzovat. 

Pro kontrolu intenzity a kvantity pohybu ve formě chůze slouží krokoměry, které svému  

uživateli spočítají odpochodovanou vzdálenost a spálené kilokalorie či kilojouly. 

Zjednodušeně řečeno, pokud si chceme zlepšit fyzickou kondici je doporučována denní 

porce  10 000 kroků denně což odpovídá  sedmi až osmi kilometrům a 80-100 minut chůze. 

V současné době zažívá rozmach vedle cyklistiky, inline sportu také další sportovní 

aktivita, která není nijak náročná na vybavení ani fyzickou kondici, má však velmi pozitivní 

vliv na zdraví. Je to Nordic Wlaking. Je to sportovní chůze se speciálními holemi, která  při 

správném používání může být až o 40% efektivnější než klasická chůze. 

Tato aktivita může posloužit jako prostředek na snižování váhy, zvyšování fyzické 

kondice, řešení problémů bolestmi zad, držením těla, odlehčení koleních a kyčelních kloubů 

(při správném provádění až o 30%), k treninku svalů na pažích a zádech. Zvyšuje aerobní 

výdrž, zlepšuje srdeční činnost. 

Z vlastní zkušenosti: při chůzi bez holí mám po pěti kilometrecg určité problémy 

s kyčelnímy klouby. S holemi jdu bez problému 20km. 

Pro chůzi s holemi Nordic Walking je možné zakoupit hole v cenových relacích od 250 

do 2500 Kč. Hole koupíme pevné i teleskopické. Pokud koupíme hole teleskopické v té 

nejnižší cenové hladině musíme počítat s tím, že plastový zámek uvnitř hole se velmi brzy 

zničí. 

Hroty holí jsou chráněny pryžovými krytkami-patkami. Ty jsou důležité pro ochranu 

hrotů při chůzi po tvrdé podložce-asfaltu. Při chůzi na přírodním povrchu se patky snímají. 

Jednou z podstatných částí hole jsou poutka pro uchycení zápěstí. Ty musejí udržet hůl 

v kontaktu s rukou, protože jedním ze základních principů této techniky je střídavé uchopení a 

uvolnění hole. (Obdoba běhu na lyžích) 

Důležitá je délka hole. Pro začátečníky se doporučuje délka hole odpovídající násobku 

tělesné výšky a koeficientu 0,66. Příklad: výška 172x0,66=113 cm. Zjednodušeně řečeno  

postavím se na pevnou rovnou podložku a při úchopu hole by ohyb v lokti měl svírat pravý 

úhel. Pro pokročilejší techniky se  zvyšuje koeficient na 0,68 – 0,70. 

Tepová frekvence  je, nejen pro turistu, ukazatelem zatížení organizmu. Lze ji využít 

pro kondiční i sportovní účely. Měřiče tepové frekvence snímají tepovou frekvenci z hrudního 

pásu (vysilač) a zobrazují ji na hodinkách (přijímač). Některé typy holí mají tento přijímač  

zabudovaný v rukojeti. Novější typy měřičů tepové frekvence umožňují měření bez hrudního 

pásu pouhým přiložením prstů ruky na senzor hodinek. Měříme tepovou frekvenci i bez 



 

 

 

měřičů. Přiložím prsty na krční nebo zápěstní tepnu a počítám počet tepů za 10 sekund. Tento 

údaj vynásobím šesti. 

Jednoduché určení zátěže:  220 minus věk je maximální tepovou frekvencí. Osoba věku 

50 let má tedy maximální tepovou frekvenci 170 (220-50=170). V úvodu je řečeno, že účelná 

zátěž má  být 60% maximální zátěže. Vydám-li se na denní porci kilometrů pak by se tepová 

frekvence tohoto jedince  měla udržovat po dobu zátěže na 102 tepech za minutu (170x0,6= 

102). 

Prameny: 

Vlastní zkušenost, internet, poznatky z činnosti trenéra lyžařů běžců. 

Karel Raich 

Nabídka zájezdů na Slovensko s cestovní kanceláří HOŠKA TOUR 

Sleva pro členy KČT Královéhradecké oblasti ve výši 15% 

12. 6. – 15. 6. 2014 

POVÁŽSKÝ INOVEC – TRIBEČ 

Pěší turistika s poznávacím programem. Pohoří Povážský Inovec a Tribeč nabízejí jedinečnou přírodu, 

tajuplnou historii a unikátní památky. I když se jedná o poměrně zalesněná pohoří, trasy jsou sestaveny tak, že o 

pěkné výhledy nepřijdete.   

1. 7. – 7. 7. 2014 

SLOVENSKÝ RÁJ 

Pěší turistika v kouzelné přírodě. Slovenský ráj charakterizují divoké soutěsky, kaskády, hučící 

vodopády a z náhorních plošin i pěkné výhledy. Typické pro tuto oblast jsou tiesňavy, které se prochází pomocí 

stupaček, lávek a žebříků. Jednotlivé túry lze krátit podle schopností jednotlivých účastníků. A pamatujte si, že 

když v Tatrách prší, ve Slovenském ráji může být hezky. 

13. 8. – 18. 8. 2014 

TAJEMNÝ JIH STŘEDNÍHO SLOVENSKA 

Poznávací zájezd s nenáročnou turistikou na jih středního Slovenska. Čeká vás malebná oblast 

turisticky zatím málo objevená. Cerovská vrchovina při maďarských hranicích nabízí nedotčenou přírodu 

s mnoha malebnými vesničkami, ležícími v kotlinách obklopených bizarním sopečným pohořím s romantickými 

vyhlídkami. Tento typ krajiny a osídlení bychom spíš čekali v jižní Itálii či Chorvatsku. V oblasti se o slovo hlásí 

exotika v podobě sadů jedlých kaštanů, vinic a připomínek časů bojů s Turky. Čas bude i na zastávky 

v termálních koupalištích. 

14. 8. – 17. 8. 2014 

KYSUCKÉ A ORAVSKÉ BESKYDY 

Pěší turistika přes nejvýznamnější vrcholy na slovensko-polské hranici. Tentokrát jsme pro vás vybrali 

opravdové perly. Z jednotlivých vrcholů vás čekají daleké výhledy na polská i slovenská pohoří. 

23. 8. – 28. 8. 2014 

KOUZELNÉ PIENINY 

Poznávací zájezd s pěší turistikou a s typickým goralským piknikem. Slovenská i polská část Pienin 

vyniká neobyčejnými přírodními krásami, skalnatými hřebeny, jedinečnou lidovou architekturou a bohatou 

flórou a faunou. Architektonickou perlou je Červený Kláštor. Pojeďte poznat jeden z nejzajímavějších národních 

parků ve střední Evropě. Alternativně se nabízí možnost půjčení jízdního kola. 
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