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ÚVODNÍK

POZVÁNÍ  DO JARNÍ PŘÍRODY
Zima je pryč, nastává jaro, probouzející se příroda láká k procházkám a výletům. Toto 
období je dobrým začátkem pro turisty každého věku. A co je to vlastně turistika? Je to 
nenáročný sport vhodný pro všechny věkové kategorie dále pro rodiny s dětmi, ale i pro 
hendikepované občany. Je to vnímavý pohyb za hranicemi domova, za prvním lesem, 
potokem, návrším či horou. Je to reakce na vědomí, že i za naším domovem jsou zajímaví 
lidé, přírodní i kulturní krásy. V našem prostoru má rozmanitost krajiny za následek, že 
máme k turistice blíž a má zde své velké tradice. Pěší turistika je základem, ale rozmach 
ostatních druhů turistiky, nejvíce pak cykloturistiky. Ta posouvá možnosti k poznávání 
vzdálenějších cílů od našeho domova. K tomu můžeme využít hustou síť značených 
turistických cest a vyznačených cyklotras. Na další zajímavá místa nás zavedou značené 
turistické cesty směřující do všech světových stran. Umožní nám jak krátkodobou tak 
dlouhodobou regeneraci v prostředí přírody se stejně smýšlejícími lidmi, při krátkodobé 
izolaci od používání nejrůznějších elektronických prostředků. Většinou si myslíme, že své 
okolí dobře známe a tedy není již co objevovat. Při svých turistických výpravách určitě 
objevíme ve svém okolí mnoho zajímavých míst, o kterých jsme do té doby neměli ani 
potuchy. Historii turistiky si v letošním roce připomene KČT, který oslaví 130. výročí od 
založení. K tomuto výročí a ještě k oslavám 100 let ČR, jsou zaměřeny i některé letošní 
turistické akce v naší oblasti, které najdeme v kalendáři akcí oblasti. Tak pojďte se s námi 
projít do rozkvétající jarní přírody.

Miroslav Vořechovský, místopředseda oblasti KČT Královéhradeckého kraje

19. 5. 2018 Pochod Karla Klíče (43. ročník) Hostinné
okr: Trutnov

26. 5. 2018 Za trutnovským drakem (36. ročník) Trutnov
okr: Trutnov

26. 5. 2018 Borovská padesátka Kladským pomezím Borová
+ Pohádkový les  (49. ročník) okr: Náchod

2. 6. 2018 Krvavej Čepelka – Krajem bratří Čapků M. Svatoňovice
(44. ročník) okr: Trutnov

2. 6. 2018 Pohádkový šmajd se Stopou (22. ročník) Nové Město n. Met.
okr: Náchod

9. 6. 2018 DP Barunka (28. ročník) Česká Skalice
okr: Náchod

9. 6. 2018 Po stopách loupežníka Lotranda (23. ročník) Jestřebí hory
okr: Trutnov

15. 6. 2018 Krakonošova stovka (52. ročník) Vrchlabí
okr: Trutnov

16. 6. 2018 Putování Broumovskem (24. ročník) Broumov
okr: Náchod

23. 6. 2018 Po stopách bojů z války roku 1866 (43. ročník)Starkoč
okr: Náchod

29. 6. 2018 Noční výstup na Sněžku za východem slunce Dolní Kalná
(42. ročník) okr: Trutnov

30. 6. 2018 Výstup Lánovských na Sněžku (14. ročník) Lánov
okr: Trutnov

Pochod "Po stopách loupežníka Lotranda" 2017



TURISTICKÉ AKCE V KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTI KČT
OD 1.4. DO 30.6.2018
(výběr z centrální databáze KČT)

datum od/do název místo konání

7. 4. 2018 První jarní kilometry (35. ročník) Trutnov
                                                                                                          okr: Trutnov
7. 4. 2018 Rohoznický darmošlap (10. ročník) Rohoznice
                                                                                            okr: Jičín
14. 4. 2018 Jarní 30 (40. ročník) Bohuslavice n. Ú.                                                                                                                                      

okr: Trutnov
21. 4. 2018 O Žižkův štít + Vystup na vrchol "Zvičina" (671 m)

(46. ročník) Hořice
okr: Jičín

21. 4. 2018 Pochod Okolo Jaroměře (40. ročník) Jaroměř
okr: Náchod

27. 4. 2018 Putování za čarodějnicí (19. ročník) Nové Město n. Met.
okr: Náchod

28. 4. 2018 Jarní provětrání (33. ročník) Žacléř
okr: Trutnov

28. 4. 2018 Okolo pevnosti Dobrošov (27. ročník) Náchod
okr: Náchod

1. 5. 2018 Turistické setkání 2018 – archeopark VšestaryVšestary
(19. ročník) okr: Hradec Králové

5. 5. 2018 Šmajd Novoměstskem (19. ročník) Nové Město n. Met.  
okr:Náchod

5. 5. 2018 TP Cestami Cyrila Boudy (47. ročník) Nová Paka
okr: Jičín

8. 5. 2018 Květnový pochod (41. ročník) Pecka
okr: Jičín

8. 5. 2018 Poříčské toulky (14. ročník) Velké Poříčí
okr: Náchod

12. 5. 2018 Putování okolím Chlumce nad Cidlinou Chlumec n. Cidl.
(16. ročník) okr: Hradec Králové

12. 5. 2018 Turistický pochod Po stopách rytíře Zbyhoně Úhlejov
(23. ročník) okr: Jičín

19. 5. 2018 Krajem Eduarda Štorcha (43. ročník) Ostroměř
okr: Jičín

19. 5. 2018 Mezinárodní Polický vandr (43. ročník) Police n. Met.
okr: Náchod

INFORMACE Z OBLASTNÍ KONFERENCE V HOLOHLAVECH

USNESENÍ
Konference Klubu českých turistů, oblast Královéhradeckého kraje

Konference Klubu českých turistů, oblast Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 
24. 2. 2018 v Holohlavech rozhodla takto: 

I. VOLÍ: 
1. Volební, návrhovou a mandátovou komisi ve složení:
a) mandátová pp. D. Jágrovou, J. Jágra a H. Luxovou 
b) návrhová pp. P. Hošku, J. Rohulána a J. Vořechovskou
c) volební pp. D. Jágrovou, J. Pilaře a R. Kracíkovou

Pro: všichni 
2. Delegáty na celostátní konferenci Klubu českých turistů 7.- 8. dubna 2018 v 

Praze  
              1. Lubomíra Hošku
              2. Miroslava Vořechovského
              3. Jana Simeona Kaisera 
              4. Jaroslava Liszkowski
              5. Jiřího Krejcara
                 Náhradníky pp.  Petra Hošku a Mílu Dubnovou

II. SCHVALUJE:

1. Program konference.
2. Zprávu o činnosti oblastního výboru za rok 2017 přednesenou panem 

Lubomírem Hošku. 



3. Zprávu o hospodaření KČT, oblasti Královéhradeckého kraje za rok 2017 
přednesenou panem Jiřím Krejcarem. 

4. Zprávu kontrolní komise přednesenou jejím předsedou panem Josefem 
Simonem.

5. Rozpočet oblasti pro rok 2017 přednesený panem Jiřím Krejcarem.  
6. Členské příspěvky na rok 2019 pro oblast – 50,- Kč senioři a 80,- Kč dospělí. (1 se 

zdržel)
7. Za oblast zástupce do ÚV KČT

a) Luboše Hošku
b) Náhradníka – Miroslava Vořechovského

8. Usnesení konference pořádané dne 24. 2. 2018 v Holohlavech.

III. BERE NA VĚDOMÍ:

1. Zprávu značkářských komisí (pěší značení a cykloznačení) přednesenou pány
Ladislavem Novákem a Šolcem.

2. Zprávu mandátové komise přednesenou paní Danou Jágrovou. Ze 62 delegátů se 
konference zúčastnilo 48 delegátů, což je 77,4 %.  Konference je tedy 
usnášeníschopná. Celková účast včetně hostů činí 63 osob.

3. Návrh stanov připravené ke schválení na oblastní konferenci.
4. Ocenění veřejným uznáním oblasti pp. Miroslav Krch, Marie Kolafová, Václav 

Čech, Růžena Kraciková, Milena Králičková, Ladislav Novák.
5. Ocenění veřejným uznáním II. stupně s medailí – Josef Simon, Stanislav Libřický, 

Jaroslav Teichman, Ing. František Teuber.
6. Ocenění Čestným uznáním – Jiří Novák, Josef Tauchman, Josef Pilař a Ota Synek 
7. Ocenění Čestným odznakem KČT – Miroslav Vořechovský, Josef Bžoněk.

IV. DOPORUČUJE:

1. Odborům KČT, oblasti Královéhradeckého kraje a členům KČT v oblasti:
a) Dodat propozice pro prezentaci na veletrhu cestovního ruchu Infotour 

v Hradci Králové, který se uskuteční ve dnech 9. – 10. 3. 2018.
b) Podpořit svoji účastí akce k výročí 100 let republiky a 130 let založení KČT.

V. UKLÁDÁ: 

1.  Oblastnímu výboru KČT, oblasti Královéhradeckého kraje:
a)  V termínu do 31. 3. 2018 seznámit jednotlivé odbory s průběhem a výsledky 

jednání oblastní konference.
b)  Na nejbližším zasedání oblastního výboru projednat připomínky a podněty 

vznesené delegáty oblastní konference. 
        c)  zaslat loga ke 100. výročí republiky a 130. výročí KČT
        d)  Ve spolupráci s ústředím řešit single traily pro horská kola na značených

Zahájení turistické sezony v Jestřebích horách
a Královéhradecké oblasti "Bílá u Bílého" v r. 2017



              cestách KČT. 

        2. Odborům oblasti KČT, oblasti Královéhradeckého kraje:
a) Předat sekretáři oblasti Formuláře s návrhy turistických akcí pro Kalendář na rok 

2019 do termínu 30. 6. 2018.
b) Do termínu do 31. 1. 2019 odeslat oblastnímu výboru zprávu o činnosti za rok 

2018.
c) Zprávy o činnosti a hospodaření odborů KČT předávat v tištěné a digitální 

podobě oblastním pracovištím státního archivu (případně včetně 
fotodokumentace, DVD apod.). 

        Jednomyslně odsouhlaseno

PŘEDSTAVUJEME CHATY A ZAŘÍZENÍ KČT

CHATA NA ČIHÁKU
Turistická chata Na Čiháku se nachází v horské 
osadě Čihák v Orlických horách v nadmořské výšce 
558 m při horské silničce č. 311 vedoucí z Českých 
Petrovic do Bartošovic v Orlických horách na 
samotné státní hranici s Polskem nedaleko Zemské 
brány. Chata Na Čiháku leží v poněkud méně 
atraktivních partiích Orlických hor a přesto se může 
jednat o zajímavý "opěrný bod" při dovolené či 
víkendovce v této oblasti. Blízko je od ní na Zemskou 

bránu, k dělostřelecké tvrzi Hanička i do dalších zajímavých míst Orlických hor.

Trochu historie 
Název chaty je odvozen od číhati na kupce, kteří v těchto místech přecházeli hranice  se 
zbožím a nechtěli zaplatit clo. Původně zde stávala hospoda Ve mlýně (dnes levá nižší 
budova). Hospodu v roce 1930 koupil odbor KČT Hradec Králové. V letech 1931–1932 byl 

objekt opraven a ještě byla přistavěna 
dvoupatrová depandance. Pod názvem 
Penzion Hrádeček byla chata otevřena pro 
veřejnost 19. června 1932. Po roce 1945 byla 
přejmenována na Chatu Na Čiháku. Potřeba 
získat trvalé základny české turistiky v 
Orlických horách byla jednou z priorit 
hradeckého odboru v období poválečné 
první republiky.  V roce 1930 se vyskytla 

možnost koupit od pana Semeráka jeho hostinec Ve mlýně i s přilehlými pozemky, který 



stál přímo na státní hranici 500 m od 
Zemské brány při silnici do Českých 
Petrovic. Turistická chata KČT takto 
umístěná navazuje svým dosahem na 
Masarykovu chatu ve střední části hřebene 
Orlických hor.  Stavba byla zahájena v roce 
1931 a již napřesrok byla dokončena tak, že 
mohla být již 19. června 1932 slavnostně 
otevřena a předána do využívání turistické 
veřejnosti. Dokončený objekt umožnil 

ubytování až 60 osobám. Po znovuobnovení republiky, v květnu 1945, se hradecký odbor 
KČT opět uvázal ve své vlastnictví a provozoval chatu až do své násilné likvidace v roce 
1949. Chatu převzal ČSTV, který ji spravoval až do roku 1990, kdy byla v rámci restituce 
vrácena původnímu vlastníku, tj. KČT, odboru Hradec Králové. Hradecký odbor se v rámci 
svých velmi omezených finančních možností snažil zajistit generální opravu střechy, 
rekonstrukci kuchyně, rozvodu vody a odpadů a vybudovat malou čistírnu odpadních vod. 
Tyto finančně velmi nákladné opravy prováděné po etapách nebyly ve svém celku 
dokončeny ani začátkem tohoto století, proto musel hradecký odbor řešit otázku jak dále 
postupovat v zajištění provozuschopnosti obou svých chat – Masarykovy chaty a chaty Na 
Čiháku. Po zralé úvaze rozhodli členové odboru o převedení chaty Na Čiháku do přímého 
majetku Ústředí KČT (chata, včetně pozemků, byla převedena k 1. dubna 2006). Turistická 
chata tak zůstává ve vlastnictví KČT. Ústředí Klubu, které má větší možnosti při získávání 
potřebných financí, dokončilo započaté rekonstrukční práce a udržuje chatu v 

provozuschopném stavu. V současné době má 
chatu v nájmu pan Otakar Bartoš, který obnovil 
její provoz. Chata poskytuje ubytování v jedno až 
čtyřlůžkových pokojích. Jde o levné ubytování 
turistické třídy. Chata byla před několika lety 
zcela rekonstruována. Nové sociálky jsou 
společné na chodbě, v pokojích je umývadlo. 
Pokud není obsazena plná kapacita chaty, je 
snahou rodiny, páry či podobné menší skupinky, 
ubytovávat tak, aby měli vlastní soukromí v 

sociálkách a na chodbě. Chata má kapacitu až 17 pokojů, celkem až 50 lůžek (vč. 
přistýlek). Je také  možno si postavit stan na pozemku chaty a využít sociálního zařízení 
chaty. Vaří tu domácí jídla v polopenzi nebo plné penzi v příznivých cenách a přizpůsobí 
se každému hostovu přání. Snídaně jsou formou švédského stolu. 
Restaurace má celkem 40 míst. Cena za ubytování v letním období v 1, 2, 3 a 4 lůžkových 
pokojích turistické třídy s příslušenstvím na patře 250,- Kč v zimě 280,- Kč. Při ubytování 
na jednu noc 300,- Kč a při ubytování na více než 7 dní jedna noc zdarma. Stan na 
pozemku chaty 100,- Kč včetně sprchy a WC. Členové KČT mají slevu 50,- Kč na lůžko/noc. 
Ceny za stravování: Snídaně 70,- Kč formou švédského stolu, polopenze 160,- Kč, plná 
penze 240,- Kč a výběr ze dvou jídel.

Program:
BLANÍK – přechod Velkého Blaníku 638 m na trasách od 3 km do 14 km. Na 
vrcholu možnost drobného občerstvení. 

a) Výstup na Velký Blaník a zpět na parkoviště, cca 3 km, převýšení 200 m.

b) Výstup na Velký Blaník a sestup do obce Kondrac, cca 5 km.

c) Přechod Malého a Velkého Blaníku a sestup do obce Kondrac, cca 8 km.

VELKÝ BLANÍK – za pěkného počasí pěkný 
kruhový výhled. Samotná hora je opředena 
spoustou legend. Nejznámější je pověst o 
bájných rytířích, kteří odpočívají uvnitř hory. 
Velitelem rytířů je sám svatý Václav.
TASICE – možnost návštěvy muzejní sklárny 
Huť Jakub, národní kulturní památka. V huti se 
natáčel seriál Synové a dcery Jakuba Skláře. 
ZRUČ NAD SÁZAVOU – město se zámkem a 
muzeum vodáctví. Jediné muzeum svého druhu 
v České republice.

Přihlášky:
Zájemci se přihlásí na svém odboru do 7. 4. 2018 podpořené poplatkem 150,- Kč. 
Odbor odešle seznamy na předepsaných tiskopisech do 10. 4. 2018 na adresu: 
Dana Jágrová, Nádražní 155, 503 03 Smiřice, tel.: 736 754 180, 
e-mail: jagrova.dana@seznam.cz. 

V poplatku je zahrnuta doprava, vstupné na rozhlednu Velký Blaník a do sklárny 
v Tasicích. Rozdíl do skutečných nákladů dotuje Královéhradecká oblast. 



26.5.2018   Za trutnovským drakem
Start v prostorách jídelny Střední lesnické 
školy od  6.00h. do 10.00h., cíl tamtéž do 
18:00hod.
Pěší  trasy  jsou v délce  od 10 do 35 km, 
cyklotrasy  jsou v délce od 30 do 90km.

6.10.2018   Memoriál Miroslava Petiry
Cíl v Trutnově  (pochod  je  možné  absolvovat  hvězdicově)

Přijďte pobejt!
Bližší info na : www.kcttrutnov.cz

Klub českých turistů, oblast Královéhradeckého kraje
Smiřice, Nádražní 155, PSČ 503 03

IČO: 66288631

pořádá autobusový výlet pro seniory

VELKÝ BLANÍK
Poznávací výlet s nenáročnou turistikou

Termín: čtvrtek 21. června 2018

Odjezd: nástupní místa budou upřesněna s ohledem na přihlášky
z jednotlivých odborů.

CHATA PLÁNĚ POD JEŠTĚDEM

Turistická chata KČT Pláně pod Ještědem leží v nadmořské výšce 780 m.n.m. přímo na 
Ještědském hřebeni, 2,5 km od vrcholu Ještědu, v místě horské osady a střediska zimních 
sportů Pláně pod Ještědem. Na chatu se dostanete pěšky, na kole i autem v zimě i v létě. 
Chata je známou horskou restaurací s celoročním provozem s možností ubytování ve 
standardu horské turistické chaty se společnými sociálními zařízeními. Ubytování je 
možné buď ve vyšším standardu v hlavní budově restaurace, nebo v nižším standardu v 
budově turistické ubytovny - depandance. Chata je svojí kapacitou a strukturou lůžek 
ideální pro cenově velmi příznivé jednodenní i vícedenní individuální, rodinné nebo 
skupinové akce a pobyty. Chata byla v minulosti tradičním místem pro pořádání letních 
táborů, škol v přírodě a zimních lyžařských kursů. Tato tradice se opět rozvíjí. Chata je 
místem turistických výletů, lyžařských výprav nebo cyklo výletů. Chata je dále vhodná pro 
pořádání kursů a školení, pro pořádání táborů, škol v přírodě, lyžařských kursů, třídních 
srazů. Chata se nesnaží konkurovat drahým horským hotelům turistické ubytování se 
snaží vynahradit velmi kvalitní kuchyní, individuálním přístupem k potřebám hostů a také

zajímavým prostředím na Ještědském hřebeni. Chata Pláně pod Ještědem leží 2 km od 
nejbližší zastávky tramvaje v Liberci a 2 km od Světlé pod Ještědem. V hlavní budově s
restaurací je k dispozici 16 lůžek v šesti pokojích. Pokoje v hlavní budově jsou vybaveny 
novým moderním  nábytkem a televizními přijímači. Sprchy a WC jsou na chodbě v 
blízkosti pokojů. V depandanci je k dispozici 67 lůžek v 14ti pokojích (2x 6 lůžek, 9x 4 
lůžka, 1x 3 lůžka, 1x 7 lůžek, 1x9 lůžek). Ubytování v depandanci je skromnější než v 
hlavní budově. Interier depandance je zachován ve stylu 50. let 20. století, kdy byly Pláně 
střediskem škol v přírodě a letních táborů dětí z celé České republiky. Historii si hosté 
připomenou recesistickou výzdobou v retro stylu socialistického realismu. V depandanci 
jsou k dispozici tři společenské místnosti. Jedna velká klubovna pro cca 36 osob a dvě 



menší klubovny po cca 15 místech, které je možné přebudovat na učebny. Součástí 
společenské místnosti je velkoplošná TV, SAT, DVD přehrávač, hrací konzole PS2, šipky, 
zdarma wifi zóna, lyžárna atd. V depandanci jsou společná sociální zařízení  pánská a 
dámská. 

CENÍK UBYTOVÁNÍ  –
depandace: Lůžko bez 
stravy 1 noc 250,- Kč, 2 a 
více nocí 200,- Kč. Od 
1.12. do 31.3. ubytování 
pouze na jednu noc 
neposkytujeme.
Hlavní budova: Lůžko bez 
stravy 1 noc 340,- Kč, 
cena přistýlky 300,- Kč; 2 
a více nocí 290,- Kč, cena 
přistýlky 260,- Kč.

STRAVA 
Snídaně: dospělý 100,- Kč, děti do 10ti let 80,- Kč
Polopenze: dospělý 210,- Kč, děti do 10ti let 150,- Kč 
Plná penze: dospělý 300,- Kč, děti do 10ti let 230,- Kč 
Veškeré ceny jsou včetně DPH. Ceny ubytování a stravy již objednaných pobytů zůstávají 
zachovány. Při ubytování větších skupin je možno poskytnout na ubytování slevy podle 
konkrétní dohody. Ceny za pořádání svateb a jiných akcí se sjednávají individuálně 
dohodou dle rozsahu akce.
Poplatek za psa 50 Kč/noc.                                                                                            
Členové Klubu českých turistů mají slevu na ubytování 30,- Kč/noc
Střípky z historie
Pláně Pod Ještědem nadmořská výška 780 m n.m. na starých mapách 788 m n.m. 
Původně horská osada, obydlená zemědělci a lesníky. První dům zde byl postaven v roce 
1805,  roku 1863 postavil obytný hostinec hajný František Sluka. Němci pojmenovali 
hostinec Zum Bohmischen Franz. Dnes z něho zbyl jen sklep porostlý křovím napravo od 
cesty na Dolní Pláně. V roce 1909 pražský spolek pro zimní sporty vybudoval tzv. 
Šamánkovu chatu, dnes vedlejší budova - depandance. (Šamánek byl zakladatel českého 
odboru KČST v Liberci). Chata KČST byla postavena v roce 1926 a v roce 1927 ji Jan Kogler 
(předseda libereckého odbor KČST v letech 1926-1938 i po válce) získal pro KČST, a jemu 
patří dodnes. Pláně dlouho byly hlavní základnou liberecké turistiky. Chata nesla různé 
názvy a měla různé provozovatele. Dnes používáme oficiální název Turistická chata KČT 
Pláně. Dlouho byla osada špatně dostupná. V roce 1938 byla postavena horská silnička. 
Za okupace čeští turisté z Plání zmizeli. Po válce opět všechny chaty převzal KČST. V roce 
1948 se turisté rozhodli hlavní chatu rozšířit o dřevěnou přístavbu. Od jara 1951 nadšenci 
vynášeli v batozích cihly na rekonstrukci, která byla dokončena v zimě 1951. Při 
slavnostním otevření chaty musel hostinský Franců ubytovat 200 turistů. V roce 1957 byl 
KČST převeden pod ČSTV. Jeho činnost byla obnovena po roce 1989.

Z podkladů různých internetových stránek zpracoval M.Vořechovský

opustila míšovský areál 4. července 
1990. Po jejím odchodu zůstal objekt 
opuštěný. Využila ho v roce 1993, po 
rozdělení ČSFR, Národní banka. Ta zde 
měla  uložených několik tun neplatné 
federální měny. O další využití se 
postaral Lidový spolek péče o německé 
válečné hroby a umístil sem na pět let 
ostatky 4400 německých vojáků 
pohřbených na našem území během 
druhé světové války. Ty byly v roce 2010 
pietně pohřbeny na Německém 
vojenském hřbitově v Chebu. V areálu 

také prováděli výcvik příslušníci jednotek URNA. O zpřístupnění těchto prostor pro 
širokou veřejnost se zasloužili dobrovolní nadšenci ze sdružení Nadace Železná opona. Ti 
také otevřeli v roce 2011 Muzeum železné opony v budově bývalé celnice v Rozvadově. 
Atommuzeum Javor 51 bylo otevřeno 17. srpna 2013. Jelikož je muzeum stále za plotem 
vojenského prostoru, nemohou se tu návštěvníci volně pohybovat. Pro vstup je nutná 
registrace a občanský průkaz a přítomnost registrovaného průvodce. Vnitřní prostory 
bunkru zůstaly tak jak je opustila sovětská armáda. Ve skladových místnostech jsou 
instalovány čtyři různé expozice. Jaderný program SSSR; Jaderný program USA; mírové 
využití atomu; život za železnou oponou. Uprostřed manipulačního sálu je umístěn řez 
atomovou bombou. Po jeho stranách jsou vystaveny různé druhy nářadí a nástrojů zde 
nalezených, které používali sovětští vojáci při jejich zdejším působení. Dále je možné si 
prohlédnout celé zázemí bunkru. To zůstalo zachováno v původním stavu. Atommuzeum 
je možné navštívit od dubna do listopadu. Jeho návštěvu je nutné předem závazně 
domluvit. Aktuální potřebné kontakty najdete na stránkáchwww.atommuzeum.cz.

Z podkladů různých internetových stránek zpracoval J. Kachlík

POZVÁNKY NA AKCE

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
ODBOR TRUTNOV

VÁS ZVE NA TURISTICKÉ AKCE:

7.4.2018   První jarní kilometry
Start v prostorách jídelny Střední lesnické školy od 7.00h. do 10.00h., cíl tamtéž do 
16:00hod.
Pěší  trasy jsou v délce od 10 do 35 km, cyklotrasy  jsou v délce od 30 do 60km.



1968 se podílely české firmy. Vojenské 
stavby budovaly Javor 51 jako Spojovací 
kabelové útvary. Po stavebním 
dokončení v roce 1968 převzala objekty 
Sovětská armáda a až do roku 1990 se 
do těchto přísně střežených areálů 
nikdo, kromě specielně prověřených 
sovětských vojáků, nedostal. Vstup byl 
odepřen i Československé části 
delegace, která se účastnila vojenského 
cvičení Družba 1985. Tyto sklady 
jaderných hlavic podléhaly přímo 
Generálnímu štábu v Moskvě - 12. 

hlavní správě Ministerstva obrany SSSR. 
Objekty byly naprosto mimo 
kompetence velení ČSLA i Střední 
skupiny sovětských vojsk. Centrem 
areálu byly vždy dva naprosto stejné 
železobetonové sklady pod úrovní 
terénu. Každý ze skladů měl dva 
protilehlé vstupy s rampou a válečkovým 
systémem pro přepravu kontejnerů s 
jadernou municí. Vstupy byly 
zabezpečeny dvojicí šestitunových 
pancéřových vrat, zajišťujících 
hermetické uzavření. Ty se otevíraly 
pouze při zavážení nebo vyvážení 
kontejnerů. Vstup pro obsluhu byl 
maskovaným ponorkovým vlezem. 
Každý ze skladových bunkrů měl svoji 
vlastní studnu, rezervní dieselelektrický 
agregát poháněný motorem Škoda. Dále 
měl systémy filtrace vzduchu s možností 
jeho úplného odsátí, rozvod Helia i 
stlačeného vzduchu a odvod 
odpadových produktů. Bunkry byly 
rozděleny do tří částí. Uprostřed byl 
hlavní manipulační sál se dvěma 

řetězovými jeřáby pro manipulaci s hlavicemi. Na jedné straně sálu byly čtyři 
klimatizované skladovací místnosti, každá pro 24 vozíků s jadernými hlavicemi. Vozíky se 
proti pojíždění upínaly k podlaze. Na druhé straně manipulačního sálu bylo technické 
zázemí s kanceláří, strojovnou, laboratoří, klimatizační jednotkou, rozvodnou elektřiny a 
zázemím pro obsluhu. Skladové bunkry se nacházely v nejstřeženější zóně celého areálu. 
Ta byla obehnána dvěma ploty s nepřetržitou strážní službou se psy. Sovětská armáda 

STŘÍPKY Z ODBORŮ

KČT Hořice

38. ročník
„ Zimní přejezd - přechod Zvičiny“ - memoriál Petra  Holveka.

21. ročník  6. ročník putovní 
„Zimní táboření - Zvičina 671 m n.m. - Memoriál Milana Poláka

pořádaný ve dnech 5. - 7. ledna 2018  

Letošní ročník Zimního Táboření jsme zahájili v pátek 5.1.2018 v žst. Kuks v 17:32 po 
příjezdu vlaku od Jaroměře. Po zběžné prohlídce zámku a soch Ctností a Neřestí se sedm 
táborníků vydává  na cestu se zimním vybavením na zádech po červené turistické značce 
proti proudu Labe do Stanovic. Zde nás čeká další  táborník a po občerstvení se vydáváme 
za tmy a bohužel i deště za svitu čelovek do Žirče. Tady se napojujeme na cyklostezku  
4133 a po ní okolo Pramene na Sylvárově, jehož kamenná část sem byla přemístěna od 

silnice mezi Miletínem a Dvorem Králové, k  nádraží 
Dvůr Králové, kde přecházíme na zelenou značku a po ní 
putujeme pod Záleský vrch. V blízkosti Čertových hradů 
stavíme stany. Naštěstí déšť již ustal a tak vaříme 
nezbytný grog a svářo a opékáme vuřty na ohni. Ráno 
nás budí 5 novopackých turistů kteří jdou na Zvičinu a 
tak jim svařujeme víno. Nedaleko od nás objevujeme 
dva táborníky, kteří přišli v noci ze Žirče. Po snídani 
bouráme stany balíme batohy a po 9. hodině 
pokračujeme v našem putování přes Zátluky do Bílé 
Třemešné. V restauraci u Šmídů nezbytná polévka a 
pivo a již nás čeká závěrečný výstup po červené okolo 
Lázní pod Zvičinou a Masarykovy studánky na Zvičinu. 
Zde nás již vítají účastníci 38. ročníku Zimního přejezdu -
přechodu Zvičiny - memoriálu Petra  Holveka,  kterého 



se  zúčastnilo celkem 401 platících účastníků. 
Dostáváme pamětní listy a odcházíme stavět 
stany za kostelem. Následuje vycházka již 
nalehko na Bezník a zpět. Z Vyšehrdu vidíme
panorama Krkonoš. Vracíme se již za tmy po 
blátivých stezkách. Následuje večeře na 
Raisově chatě a volná zábava. Zvýšil se počet 
táborníků na 14.  Nocoval zde i teprve 5ti letý 
Jan Kout z Vřesníku. Následuje druhá noc s +
teplotou táborníky ne moc oblíbenou. A již je 
tu neděle a vaření snídaně balení a loučení. 
Někteří jdou na vlak do Bílé Třemešné další 
pokračují po žluté přes Borek, Vřesník a Brtev 
do Lázní Bělohrad. Při obědě u Sehnalů 
přispíváme do Tříkrálové sbírky. Letošní akce 
se zúčastnilo celkem 14 táborníků (z toho 2 
ženy) v 7 stanech, 2 účastníci spali pod širým 
nebem. Nejvzdálenějším byl Jan Šafář 
z Chebu a Zdeněk Tománek ze Sokolova, ale i 
Ivan Valenta ze Šumperka. Na trase Kuks -
Lázně Bělohrad jsme zdolali 30 km se zátěží. 
Po loňském 20. ročníku, kdy bylo 35 cm 

sněhu a teploty klesly až k -20°C bylo letošní táboření bez sněhu a mělo spíše podzimní 
charakter.                  

Jiří Krejcar předseda odboru  KČT Hořice za přispění Vladimíra Sluky      

46. ročník pochodu “O Žižkův štít"
21.4.2018

Zavede účastníky na  pěší trasy 7, 15, 25, 35 a 50 km a cyklotrasy  25, 
35, 55, 80, a 100 km  nejen do malebného podkrkonoší a na Zvičinu 
671 m n. m. Ale i na jednu z nepřehlédnutelných 
památek města Hořice, na Masarykovu věž 
samostatnosti. Je postavena přímo nad městem, 
na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. 
m. a vytváří tak hezkou a zdaleka viditelnou 

dominantu. Základní kámen věže byl položen 10. července 1926
za přítomnosti prvního prezidenta Československé republiky T. G. 
Masaryka. Rozhledna je významným pietním místem a památníkem 
obětí první a druhé světové války. Na úpatí Zvičiny, na červené TZ, se 
nachází Masarykova studánka,  která byla předána veřejnosti dne 7. října 1923. Pro 
účastníky pochodu bude zajištěn volný vstup do výstavních prostor  Masarykovy věže 
samostatnosti.

Jiří Krejcar, předseda odboru KČT Hořice

KČT Úpice

Jarní úklid Jestřebích hor 28.dubna 2018
Pojďte všichni společně s námi uklidit lesy, louky, palouky, mýtiny a cesty na celých 
Jestřebích horách od odpadků. Od rozhledny po rozhlednu. Pytle na odpad budou k 

dispozici od 10 hodin u Bílého kolu,        
na Jestřebí Boudě a také na 
Markoušovické rozhledně. Plné pytle
budete moci zanechat u cesty na  
viditelném místě nebo je donést na 
Jestřebí boudu. Svoz veškerého 
odpadu bude zajištěn v odpoledních 
hodinách. Občerstvení pro všechny 
účastníky je samozřejmě zajištěno na 
Jestřebí boudě. Předem děkujeme 
všem, kteří se zúčastní a přispějí 
k čistým „Brendám“ a pomohou nám 
v této správné věci. Již nyní se na Vás 

těší Turistický oddíl mládeže Úpice „LOUPEŽNÍCI Z BREND“.
Za TOM Úpice, Míla Dubnová

TYP NA VÝLET

Atommuzeum Javor 51
Pojedete-li někdy po silnici I/19 z Rožmitálu pod Třemšínem směrem na Plzeň a nebudete 
vědět co s časem, zkuste navštívit jediné muzeum u nás, které se zabývá jadernou válkou. 
Najdete ho v lesích mezi obcemi Míšov a Borovno za branou vojenského újezdu Brdy. Je 
to jeden ze tří přísně utajovaných objektů pro skladování jaderných hlavic na našem 
území. Jeho krycí název je Javor 51 -
Míšov - Borovno. Další dva totožné 
objekty mají krycí názvy Javor 50 - Bílina 
a Javor 52 - Bělá pod Bezdězem. Stejné 
objekty byly ještě v Polsku a bývalé 
NDR, po dvou objektech měli také v
Maďarsku a Bulharsku. Nyní je Javor 50 
- Bílina zničen a vykraden. Javor 52 -
Bělá p. Bezdězem má vstupy zavezené. 
Pouze Javor 51 - Míšov - Borovno je 
zachován v původním neporušeném 
stavu. Na stavbě bunkrů v letech 1965 -




