
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
oblast Královéhradeckého kraje

pořádá
na počest 120. výročí založení KČT

pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje ing. Pavla Bradíka 
a starosty Města Lázně Bělohrad ing. Pavla Šubra

mezinárodní

LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 
PUTOVÁNÍ RAISOVÝM KRAJEM

4. – 8. 6. 2008

pěší putování 
PO STOPÁCH PRUSKO – RAKOUSKÉ VÁLKY 1866

31. 5. – 4. 6. 2008

cyklistické putování 
ORLICKÝMI HORAMI A KLADSKÝM POMEZÍM 

31. 5. – 4. 6. 2008



Centrem srazu je malebné městečko Lázně Bělohrad, které je součástí turistické oblasti 
Podzvičinsko. Je to kraj se spoustou lesů, udržovaných staveb lidové architektury a mnoha dalších 
přírodních i historických zajímavostí. Jednotlivé trasy jsou vedeny malebnou zvlněnou až kopcovitou 
krajinou se spoustou kouzelných výhledů i pohodlných laviček, zvoucích k odpočinku. Cyklotrasy 
vedou po méně frekventovaných silničkách a dobře sjízdných polních či lesních cestách. 

Podzvičinsko je regionem ležícím v těsném sousedství Krkonoš a Českého ráje. Český ráj byl 
v roce 2005 zapsán do prestižního seznamu sítě evropských geoparků. 

Dominantou kraje je vrchol Zvičiny, který poskytuje nádherné výhledy nejen na Krkonoše, ale i na 
celý kraj od Ještědu až po Železné hory. Na vrcholu stojí kostelík sv. Jana Nepomuckého a turistická 
Raisova chata, která nabízí občerstvení. V novopacké Klenotnici drahých kamenů jsou vystaveny 
rozsáhlé sbírky achátů, jaspisů a ametystů. Neméně zajímavý je paulánský klášter z období baroka 
a dřevěný řeckokatolický kostelík z Podkarpatské Rusi. Skutečnou perlou je romantický středověký 
hrad Pecka. V Lázních Bělohradě se narodil K. V. Rais a v nedalekém Miletíně spisovatel K. J. Erben. 
Sochařskou a kamenickou tradici reprezentují Hořice – město kamenné krásy. Naleziště kvalitního 
pískovce dala základ tradici jeho zpracování. Pravěkou historii dokumentují zbytky hradišť a sídlišť. 

Poznejte nádherné krajinné scenérie, které se snoubí s historickými zajímavostmi a památkami 
lidové architektury. Putování je také trochu návratem k přírodě a historii kraje, stejně jako uklidněním 
v dnešní rychlé době. Přijeďte ochutnat hořické trubičky, miletínské modlitbičky a novopacké pivo. 

Letní turistický sraz 2008 pořádá oblast KČT Královéhradeckého kraje, technicky zabezpečují 
odbory Lázně Bělohrad, Nová Paka, Pecka, Hořice v Podkrkonoší, Ostroměř a Rohoznice. Dále se na 
organizaci podílí Město Lázně Bělohrad a cestovní kancelář HOŠKA – TOUR. 

Mediálním partnerem 
srazu je časopis TURISTA.

Cestou na Zvičinu

Památník K. V. Raise



PUTOVÁNÍ RAISOVÝM KRAJEM
Prezentace

V Lázních Bělohradě v Lázeňském hotelu na náměstí K. V. Raise. Hotel leží přímo u autobusového 
nádraží. Vlakové nádraží je vzdáleno 500 m po modré turisticky značené cestě. Parkování autobusů na 
nádvoří hotelu, osobních aut v horní části náměstí.  

Prezentace je otevřena ve středu 4. 6. 2008 od 15.00 do 22.00 hodin. Ve čtvrtek až sobotu 
5. 6. – 7. 6. 2008 od 7.00 do 11.00 hodin. Zde je start i cíl všech pěších a cykloturistických tras.

Všeobecné informace

Účastníci, kteří se řádně přihlásí a uhradí objednané služby, obdrží poštou, nejpozději 10 dní 
před akcí, účastnický průkaz. Ten bude účastníky opravňovat k čerpání všech objednaných služeb. 
Účastníci jsou povinni předkládat průkaz při vstupu do ubytovacích objektů. 

Při prezentaci účastníci obdrží
 vizitku
 tištěné informace s uvedením možnosti pěších a cyklistických tras s podrobným 
         popisem, místopisem a výřezem turistické mapy
 putovní list pro razítka z jednotlivých kontrol
 další nezbytné informace
 bavlněnou tašku se suvenýry 

Vizitka bude opravňovat účastníky k bezplatné účasti na slavnostním zahájení a ukončení srazu, 
doprovodném programu a možnosti uplatňování slev při návštěvách pamětihodností podle uvedeného 
seznamu.

Na základě podrobného popisu pěších a cyklistických tras s místopisem si účastníci vyberou 
vhodnou trasu, která bude odpovídat jejich zájmům a schopnostem. 

Do Putovního listu budou účastníci dostávat razítka z jednotlivých kontrol a po jeho předložení 
obdrží v cíli Pamětní list s uvedením jména a s počtem absolvovaných kilometrů.

Účastníci mohou při prezentaci, případně během konání srazu, dokoupit další služby, a to do 
naplnění kapacity (zájezdy, plavání, stravování). Nelze 
spoléhat na možnost dokoupení ubytování.

Doporučujeme turistickou mapu z edice KČT 
č. 23 Podkrkonoší. Tato mapa bude v prodeji v prostoru 
prezentace. 

Účastníci alespoň jednoho srazového dne splní podmínky 
pro získání stříbrného oblastního odznaku „Podzvičinsko“, 
při účasti na všech třech srazových dnech splní podmínky 
pro získání zlatého odznaku. Záznamníky lze zakoupit při 
prezentaci za 45,– Kč. Při výdeji zlatého odznaku se doplácí 
25,– Kč. 

Při prezentaci lze zakoupit výroční dřevěnou turistickou 
známku určenou srazu. Další turistické známky lze zakoupit 
v informačních centrech v Lázních Bělohradě, Nové Pace, 
Hořicích a v Raisově chatě na Zvičině.



Středa 4. 6. 2008
Odpoledne příjezd jednotlivých účastníků.

Čtvrtek 5. 6. 2008

PĚŠÍ TRASY
Za achátem a Kryštofem Harantem.
Trasa na 30 km: L. Bělohrad – Uhlíře – Přibyslav – Nová Paka – Stupná – Pecka – Krkonošská 
vyhlídka – L. Bělohrad.
Trasa na 18 km: Nová Paka – Stupná – Pecka – Krkonošská vyhlídka – L. Bělohrad.
Trasa na 17 km: L. Bělohrad – Dolní Javoří – Pecka – Krkonošská vyhlídka – 
L. Bělohrad.
Trasa na 9 km: L. Bělohrad – Krkonošská vyhlídka – Pecka.

Prohlídky na trase
Nová Paka – exkurze do pivovaru (včetně degustace). 
Klenotnice drahých kamenů.
Suchardův dům – městské muzeum. 
Pecka – středověký hrad.

CYKLOTURISTICKÉ TRASY
Přes Kumburk do Nové Paky.
Trasa na 55 km:  L. Bělohrad – Hřídelec – Nová Paka – Úbislavice 
– Tábor – Kumburk – Nová Paka – Přibyslav – L Bělohrad.
Trasa na 42 km: L. Bělohrad – Hřídelec – Nová Paka – Úbislavice 
– Kumburk – Nová Paka – L Bělohrad. 

Individuálně lze absolvovat páteční, případně sobotní, pěší 
či cykloturistickou trasu bez zajištěných služeb.

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY
Poznávací zájezdy s pěší turistikou. 
1)  Trosky a kouzelná Podtrosecká údolí
Prohlídka Muzea panenek a medvídků v Troskovicích. Jediné 
svého druhu v České republice. Túra na zříceninu hradu Trosky 
a Podtroseckými údolími do Mladějova, 15 km.
2) Polsko – Romantika ve Stolových horách
Pěší putování atraktivními Bludnými skalami a Velkou 
Hejšovinou, 20 km.

DOPROVODNÉ AKCE
V podvečer proběhne slavnostní vernisáž tématické výstavy 
v Památníku K. V. Raise.

Celovečerní kulturní program – Zámecký park 
Slavnostní zahájení Letního turistického srazu. Vystoupení národopisného souboru Hořeňák.
K tanci i poslechu bude hrát country skupina.

Pecka - hrad

Nová Paka - Paulánský klášter



Pátek 6. 6. 2008

PĚŠÍ TRASY 
Do města kamenné krásy.
Trasa na 30 km: L. Bělohrad – Byšičky – Červená Třemešná – Dachova – Gothard  – Hořice 
– Hořický chlum – Šárovcova Lhota – L. Bělohrad. 
Trasa na 26 km: L. Bělohrad – Byšičky – Červená Třemešná – Dachova – Gothard  – Hořice 
– Hořický chlum – Ostroměř. 
Trasa na 15 km: L. Bělohrad – Byšičky – Červená Třemešná – Dachova – Gothard  – Hořice.

Prohlídky na trase 
Hořice – výrobna trubiček, Masarykova věž samostatnosti, Galerie plastik, sochařské sympozium 
na Gothardě s odborným průvodcem, městské muzeum.
Hořický chlum – výstup na vyhlídkovou plošinu telekomuniční věže.

CYKLOTURISTICKÉ TRASY
Do města kamenné krásy.
Trasa na 52 km: L. Bělohrad – Dolní Dvůr – Dobeš – Jahodná – Boháňka – Hořice – Holovousy 
– Šárovcova Lhota – Konecchlumí – Šárovcova Lhota – L. Bělohrad.  
Trasa na 41 km: L. Bělohrad – Dolní Dvůr – Dobeš – Jahodná – Boháňka – Hořice – Holovousy 
– Šárovcova Lhota – L. Bělohrad.  

Individuálně lze absolvovat čtvrteční, případně sobotní pěší či cykloturistickou trasu bez 
zajištěných služeb.

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY
Poznávací zájezdy s pěší turistikou. 
1) Geopark Český ráj 
Prohlídka Bozkovských jeskyní a Votrubcova lomu pod Kozákovem. Túra v údolí Kamenice 
a Jizery, 10 km. Okruh v Besedických skalách, 5 km. 
2) Broumovské stěny
Túra Broumovskými stěnami, 20 km. Projdete Kovářovu rokli a rozhled na celé Broumovsko 
i Soví hory budete mít z Božanovského špičáku, Koruny i z Hvězdy.

DOPROVODNÉ AKCE
Večerní koupání v Anenských slatinných lázních.
Setkání redakce s příznivci časopisu TURISTA.
Prezentace digitálních fotografií z Podzvičinska.

Nová Paka - Paulánský klášter

Gothard -
hřbitovní portál

Hořice - 
Masarykova věž samostatnosti



Sobota 7. 6. 2008

PĚŠÍ TRASY 
Naučnou stezkou na Zvičinu a po stopách Raise a Erbena.
Trasa na 30 km: L. Bělohrad – naučnou stezkou Zvičina – Miletín – Tetín – Bažantnice – L. 
Bělohrad. 
Trasa na 20 km: L. Bělohrad – naučnou stezkou Zvičina – Miletín. 
Trasa na 11 km: L. Bělohrad – naučnou stezkou Zvičina.  

Prohlídky na trase 
Miletín – výrobna perníků, rodný domek K. J. Erbena, Muzeum amatérského divadla, podzemí.

CYKLOTURISTICKÉ TRASY
Do Pecky a na Zvičinu.
Trasa na 55 km: L. Bělohrad – Bělá u Pecky – Pecka – Dolní Brusnice – Zvičina – Bílá Třemešná 
– přehrada Les Království – Třebihošť – Miletín – Byšičky – L. Bělohrad. 
Trasa na 40 km: L. Bělohrad – Bělá u Pecky – Pecka – Dolní Brusnice – Zvičina –Třebihošť 
– Miletín – Byšičky – L. Bělohrad. 

Individuálně lze absolvovat čtvrteční, případně páteční, pěší či cykloturistickou trasu bez 
zajištěných služeb.

DOPROVODNÉ AKCE
Celovečerní kulturní program – Zámecký park 
Slavnostní ukončení Letního turistického srazu, předání štafety. 
K tanci i poslechu budou hrát country skupiny.

Neděle 8. 6. 2008

Exkurze do areálu Anenských slatinných lázní.
Geologická vycházka s průvodcem po trase Kamenná Hůra – Horní Nová Ves – Lány – Hřídelec, 12 km.
Odjezd jednotlivých účastníků.

Přírodní park Bažantnice
Miletín - pomník K. J. Erbena



Nejvýznamnější zajímavosti na jednotlivých trasách

Lázně Bělohrad – malebné městečko ležící v podhůří Krkonoš. Narodil se zde spisovatel Karel 
Václav Rais. Jeho rodný domek připomíná pamětní deska. Dnes se zde nachází sídlo CK Hoška-
tour a městského informačního střediska. Pěkná roubená stavení podkrkonošského typu stojí na III. 
straně. Památník K. V. Raise je umístěn v empírové budově zámecké oranžerie. Nedaleko se nachází 
socha vzpřímeného lva, symbol městského znaku. Pamětní deska hudebního skladatele Karla Moora  
je umístěna na sgrafity vyzdobeném Finkově domě s podobiznami. Lázeňský hotel byl postaven 
Občanskou záložnou za účelem reprezentovat město i lázně. Zámek je dnes v majetku města a je 
účelově využit. Kostel Všech Svatých je vystavěn v barokním slohu. Na přilehlém hřbitově se nachází 
hrob Raisových rodičů. 

Anenské slatinné lázně mají za sebou již více než stotřicetiletou historii. O samotný a skutečný 
vznik lázní se zasloužila roku 1885 pruská hraběnka Anna z Asseburgu, která provedla první úspěšné 
pokusy s léčivostí místní rašeliny. Pacientům jsou poskytovány koupele, masáže a parafinové zábaly. 
V rámci restitucí byla část majetku vrácena rodině MUDr. Janečka a zbytek byl privatizován. 
V průběhu posledních let změnily Anenské slatinné lázně výrazně svoji tvář.

Přírodní park Bažantnice  přiléhá k lázeňským objektům. Je ideálním místem pro vycházky. Park 
má upravené cestičky a idylická zákoutí. Známá a oblíbená byla tehdy tzv. „kysibelka“ - železitá 
kyselka. Pozoruhodným tajemným místem bělohradské Bažantnice je „Černé jezírko“ s ostrůvkem, 
na němž spočívá kamenný kříž. Co se tu kdysi odehrávalo? Existuje mnoho historek. 

Horní Nová Ves - obec ležící v údolí Javorky. Zachovalo se zde několik roubených chalup. Sídlí 
zde národopisný soubor „Hořeňák“, který byl založen v roce 1949. 

Uhlíře - vesnice dostala své jméno od milířů, které se tu před staletími pálily asi na deseti místech. 
Vesnička je rozložena ve stráních malebné kopcovité krajiny s kouzelnými výhledy.

Přibyslav  – od obce pěkný výhled na Peckovsko. Při cestě smírčí kříž, který si K. H. Mácha 
nakreslil do svého záznamníku při cestě krajem.

Nová Paka  – město leží již v podhůří Krkonoš. V okolí naleziště drahých kamenů. Klenotnice 
polodrahokamů je umístěna v nové budově. Jedná se o mimořádně zajímavou geologickou expozici. 
Suchardův dům je novorenesanční budova se sgrafity podle Mikoláše Alše. Budovu, ve které dnes 
sídlí městské muzeum, vyzdobila umělecky založená rodina Suchardů. Paulánský klášter s kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie je po stránce sochařské, malířské a architektonické nejcennější uměleckou 
památkou města. Je to skutečný barokní skvost. Řeckokatolický kostelík z Podkarpatské Rusi náleží 
k pozoruhodným stavbám. Kostelík je roubený ze silných dubových trámů od základu až po temeno 
střechy.

Stupná – obec v údolí potoka Zlatnice. V okolí se těžilo zlato a stříbro. Za třicetileté války 
byly doly zničeny a opuštěny. Několik roubených chalup. Nad obcí je barokní kostelík sv. Máří 
Magdalény. 

Pecka - malebné, velmi oblíbené výletní letovisko, ležící v nádherné členité krajině pod 
romantickým hradem. Na náměstí stojí barokní kašna. Kostel sv. Bartoloměje je cennou barokní 
památkou. Zajímavá je fresková výzdoba ze života sv. Bartoloměje. Středověký gotický hrad je 
dominantou městečka a jeho nejvýznamnější památkou. Z hradu a z jeho bezprostřední blízkosti je 
několik pěkných vyhlídek na malebné okolí a Zvičinu. Částečně jsou vidět Krkonoše, před sebou 
budete mít zříceniny hradů Kumburk a Bradlec. 

Dolní Javoří - obec představuje jeden z nejpočetnějších a nejcennějších souborů roubené lidové 
architektury, s vyřezávanými lomenicemi z 19. století, v oblasti. Ty jsou výtvarným projevem prostých 
lidí.  

Krkonošská vyhlídka - jedna z nejkrásnějších vyhlídek na celém Podzvičinsku. Nádherný 
rozhled na celé panorama Krkonoš, včetně nejvyššího vrcholu Sněžky. 

Kamenná Hůra - vlevo nad obcí Brtev se zvedá Kulatý vrch, na jižním úbočí se nachází státní 
přírodní rezervace Kamenná Hůra. Chrání se zde starý bukový porost na podkladu křídových 

Miletín - pomník K. J. Erbena



a pískovcových slepenců. Podle pověsti až na Kulatý vrch vedla z hradu Pecka tajná podzemní 
chodba.

Dachovy – rekreační osada leží pod severními svahy Hořického chlumu. Je zde hotel se 
staročeskou hospodou a přírodní koupaliště.

Hořice – město kamenné krásy leží na úpatí Hořického chlumu, jehož jižní svah je na jaře pokryt 
bělostnou barvou třešňových květů. Náměstí Jiřího z Poděbrad  má plochu více než jednoho a půl 
hektaru. V čele stojí novogotická radnice z roku 1872. Střední průmyslová škola sochařsko-kamenická 
je jedinou školou svého druhu v Čechách a patří k nejstarším v Evropě. Smetanovy sady mají bohatou 
sochařskou výzdobu, většinou ze začátku minulého století. K nejvýznamnějším sochám patří např. 
Bedřich Smetana s postavami Jeníka a Mařenky z jeho Prodané nevěsty. Busta Antonína Dvořáka od 
M. Vávry, po stranách jsou reliéfy alegorie hudby a zpěvu. Socha Mikoláše Alše je první sochařské 
ztvárnění slavného malíře. Krakonoš  od L. Šalouna je nejznámější plastikou Smetanových sadů. 
Galerie plastik byla slavnostně otevřena roku 1976. Je zde stálá expozice nazvaná „České sochařství 
v první polovině 20. století“. 

Gothard – vrch přímo nad městem se známým hřbitovním portálem a hřbitovním kostelem sv. 
Gotharda. Na místě, kde Jan Žižka porazil v památné bitvě 20. dubna 1423 panská vojska, byla 
postavena Žižkova socha, která byla vůbec první Žižkovou sochou v Čechách. 

Masarykova věž samostatnosti  – stojí přímo nad Hořicemi na hřebenu Hořického chlumu 
a vytváří městu hezkou a zdaleka viditelnou dominantu. Základní kámen věže byl položen 
za přítomnosti prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. 

Hořický chlum - skrývá ve svém nitru přírodní bohatství. Kvalitní pískovec různé barvy, jakosti 
a tvrdosti, vhodný pro práce sochařské i kamenické. Z hořického pískovce jsou části nejproslulejších 
staveb v naší zemi, např. katedrála sv. Víta, Národní divadlo, Národní muzeum a další. 

Libín – malebná vesnička na stráni mezihořského údolí. T. G. Masaryk zde měl za první světové 
války uschovanou část svého soukromého archivu a korespondence. Pod osadou Libín je pomník 
Aloise Jiráska.       

Raisova kniha – oblíbené místo K. V. Raise vzdálené asi jeden kilometr jihozápadně od obce 
Bezník, pěkný výhled do kraje. 

Zvičina 671 m -  místo dalekého výhledu. Ze stráně severozápadně od vrcholu je vidět celé 
panorama Krkonoš. Přímo od Raisovy chaty je rozhled směrem do bělohradské kotliny. Za pěkného 
počasí je přes vrcholy Tábor a Kozákov vidět Ještěd. Na druhou stranu jsou vidět Železné hory 
s Kunětickou horou. Kostelík sv. Jana Nepomuckého byl vyzdoben pískovcovým oltářem. Raisova 
chata - původně hostinec, měl jednu hostinskou místnost a kuchyňku. Roku 1898 koupila hostinec 
Národní jednota severočeská s tím, že hostinec rozšíří a opraví. Přestože sem chodili převážně Češi, 
podařilo se Němcům v tomto záměru zabránit. Němci drželi především západní a severní stranu kopce. 
Aby znemožnili výhled na Krkonoše, vysázeli les a tím sever zatemnili. V roce 1900 koupil chatu 
Klub českých turistů v Praze. Zvičina byla oblíbeným místem K. V. Raise. Napsal o ni: „Zvičino, 
Zvičino, ty horo vysoká, myslím si na tebe, co je dní do roka…“.

Miletín – leží na jižním úpatí Zvičiny. Na náměstí stojí pomník Karla Jaromíra Erbena, spisovatele 
a zakladatele novodobé české poezie. Jeho rodný domek se nachází nedaleko. Miletínské modlitbičky 
– sladká pochoutka vyráběná pouze v Miletíně. Inspirací byly modlitební knížky, které byly nezbytnou 
věcí katolických věřících při návštěvách bohoslužeb. A právě tato typická pomůcka inspirovala kdysi 
dávno místního perníkáře k originálnímu výrobku. 

Byšičky -  návrší s poutním kostelíkem svatého Petra a Pavla, který patří k nejstarším památkám 
na Podzvičinsku. Pro turisty je to velice zajímavé místo, jelikož je tu překrásný rozhled po bělohradské 
kotlině. K západu je vidět jičínský vrch Veliš. Vpravo Zebín, Bradlec, Tábor a zřícenina hradu 
Kumburk. K východu  je pohled na nejvyšší vrchol krajiny Zvičinu. Byšičky inspirovaly spisovatele 
K. J. Erbena, rodáka z nedalekého Miletína. Váže se k nim jeho balada Svatební košile. Nová křížová 
cesta byla  otevřena na Velký pátek dne 29. 3. 2002. Pro veřejnost tak bylo odhaleno vzácné umělecké 
dílo velké kulturní a duchovní hodnoty. 



ORLICKÝMI HORAMI A KLADSKÝM POMEZÍM 
NA LETNÍ SRAZ

31. 5. – 4. 6. 2008

Orlické hory představují malebné horské pásmo s dalekými výhledy. Budete projíždět romantickými 
podhorskými samotami a vesničkami. Čeká vás i atraktivní cesta po vyhlídkovém hřebenu . Náchodsko 
je kraj bohatých kulturních tradic a poutavé historie. Navštívíte místa frekventovaná i trochu odlehlá, 
nicméně velmi zajímavá. Při svém putování zavítáte i do sousedního Polska. Při závěrečné cestě do 
Lázní Bělohradu vás čeká i Babiččino údolí a Braunův Kuks.

Prezentace: sobota 31. 5. 2008 Opočno, železniční stanice od 9.30 do 13.00 hodin.
Ubytování: na lůžkách, 2x Sněžné - rekreační zařízení Horalka, 2x Česká Skalice – autokempink 
Rozkoš, čtyřlůžkové chaty s kuchyňkou, sociální zařízení společné.
Stravování: lze zajistit polopenzi.
Další informace
Nejvhodnější je trekingové kolo. Převážná část trasy vede po méně frekventovaných silnicích a zčásti 
po zpevněných cestách. K dispozici bude doprovodné vozidlo. Zdatnější účastníci si mohou trasy 
prodloužit. Nejpozději 10 dní před akcí obdrží řádně přihlášení účastníci cykloturistického putování 
upřesňující pokyny. 
Program
Sobota 31. 5. 2008
ORLICKÝM ZÁHOŘÍM
Trasa: Opočno – Dobruška – Domašín – Dobré – Šediny – 
Dobřany – Sněžné, 39 km.
Trasa je vedena převážně mírně kopcovitým terénem po méně 
frekventovaných silnicích.    
Neděle 1. 6. 2008
ORLICKÝMI HORAMI
Trasa: Sněžné – Sedloňov – Šerlišský mlýn – Šerlich – Velká 
Deštná (1115 m) – Zdobnice – Luisino údolí – Deštné v O.h. 
– Sedloňov – Sněžné, 43 km.
Trasa je vedena převážně kopcovitým terénem. 
Pondělí 2. 6. 2008
Z HŘEBENU K PŘEHRADĚ
Trasa: Sněžné – Sedloňov – Olešnice v Orlických horách – Dlouhé – Rzy – Borová – Česká Čermná 
– Dobrošov – Peklo – Nové Město nad Metují – Rozkoš, 45 km. 
Převážně po méně frekventovaných silnicích. 
Úterý 3. 6. 2008
STOLOVÉ HORY
Přesun zvláštním autobusem do Bělovse. Trasa: Běloves – Kudowa Zdroj – Bledné Skály – Karlow 
(Velké Hejšovina) – Machovská Lhota – Machov – Náchod – Kramolná – Starkoč – Zlič – Rozkoš, 
52 km. 
Převážně po méně frekventovaných silnicích zvlněným terénem v polském Kladsku, s možností 
krácení. 
Středa 4. 6. 2008 
NA LETNÍ SRAZ TURISTŮ
Trasa: Rozkoš –  Ratibořice – Chvalkovice – Kuks – Braunův Betlém – Hřibojedy – Doubravice 
– Trotina – Miletín – Tetín – Lázně Bělohrad, 55 km. 
Převážně po méně frekventovaných silnicích zvlněným terénem. 



PO STOPÁCH PRUSKO–RAKOUSKÉ VÁLKY Z ROKU 1866
NA LETNÍ SRAZ

31. 5. – 4. 6. 2008

Připravili jsme pro vás pěší putování po nejpozoruhodnějších místech války z roku 1866, které 
vám umožní navštívit místa nejenom spojená s událostmi prusko-rakouské války, ale i dalšími 
dějinnými událostmi Královéhradecka. Přesto právě bojiště z roku 1866 se svojí  unikátní funerální 
architekturou nemají ve světě obdobu. Jsou to místa, kde se přehnala válka jako vichřice v červnových 
a červencových dnech roku 1866. 

Prezentace: sobota 31. 5. 2008  Česká Skalice, autokempink Rozkoš od 9.00 do 13.00 hodin.
Ubytování: Česká Skalice – autokempink Rozkoš, čtyřlůžkové chaty s kuchyňkou, sociální zařízení 
společné.
Stravování: lze zajistit polopenzi. 
Další informace
Jednotlivé přesuny z místa ubytování na výchozí místa a opačně budou zajištěny prostředky veřejné 
hromadné dopravy. Jízdné si platí každý sám. Lze využívat skupinových slev. Jednotlivé túry jsou  
zaměřené na místa historicky spjatá s bitvou roku 1866. Každý den je věnován jiné bitvě. Trasy jsou 
doplněny o další zajímavá místa. Kilometráž je variabilní, každý den je možnost krácených tras. 
Poslední den je zajištěn převoz zavazadel do Lázní Bělohradu. Nejpozději 10 dní před akcí obdrží 
řádně přihlášení účastníci pěšího putování upřesňující pokyny.
Program
Sobota 31. 5. 2008
BITVA U ČESKÉ SKALICE 
Naučná stezka: Česká Skalice – Svinišťany – Josefov.
Nejdříve vás čeká okruh do Ratibořic a Babiččina údolí. Potom 
se vydáte po části naučné stezky. Celkem 25 km.
Neděle 1. 6. 2008
BITVA U DVORA KRÁLOVÉ
Z Jaroměře půjdete přes Kuks a Betlém (Braunovy sochy) 
do Velichovek a zpět do Jaroměře. Celkem 28 km. Trasu lze 
absolvovat i obráceně. Možnost krácení při použití vlaku.
Pondělí 2. 6. 2008
BITVA U TRUTNOVA
Naučná stezka: „Den bitvy u Trutnova ….“
Vlakem pojedete do Trutnova. Projdete poměrně krátkou naučnou stezku přes Šibeník na Jánský vrch. 
Program bude doplněn túrou okolo Trutnova. Celkem 32 km.
Úterý 3. 6. 2008
BITVA U NÁCHODA 
Naučná stezka: Náchod – Vysokov – Václavice 1866.
Zvláštním autobusem pojedete do Náchoda. Nejdříve absolvujete okruh: pivovar Primátor (možnost 
exkurze), bunkr Březinka, Dobrošov, Jiráskova chata a zpět do Náchoda. Po prohlídce Náchoda 
projdete naučnou stezku do Václavic. Vrátíte se vlakem. Celkem 30 km.
Středa 4. 6. 2008 
BITVA U HRADCE KRÁLOVÉ
Naučné stezky: Les Svibů a Centrální bojiště Chlum. 
Zvláštním autobusem přesun do Hořiněvse. Trasa povede přes Hořiněves, Máslojedy, Svib, Čištěves,  
Lípu, Chlum, Rozběřice do Všestar. Celkem 16 km i s odbočkami. Do Lázní Bělohradu dojedete 
vlakem. Zdatnější účastníci budou mít možnost si trasu prodloužit přes Hrádek u Nechanic.



Lázně Bělohrad - zámek

Z trasy do Nové Paky

Pomník K. V. Raise

Pecka - náměstí

Kostel Všech Svatých



PŘIHLÁŠKY

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2008. Přihláška musí být řádně vyplněna za každého účastníka. 
Tiskopis přihlášky lze kopírovat. U větších skupin lze vyhotovit seznam s uvedením všech potřebných 
údajů. Přijetí řádně vyplněných přihlášek nepotvrzujeme, lze ověřit telefonicky.

U zaslaných přihlášek po termínu uzávěrky negarantujeme zajištění všech služeb a účtujeme 
příplatek ve výši 40,– Kč. 

Pro účast na jednom dni Putování Raisovým krajem, kdy se neobjednávají další služby, není nutné 
podávat přihlášku předem.

Přihlášky zasílejte výhradně na adresu: 

poštou: Lubomír Hoška, Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad.  

e–mail: hoska-tour@hoska-tour.cz, lubomir.hoska@hoska–tour.cz

V tiskopise přihlášky zaškrtněte křížkem nečerpané služby a doplňte příslušnou cenu v kolonce 
u objednávané služby.  Za přihlášku zaslanou po termínu uhraďte příplatek 40,– Kč.

Celkovou částku zašlete bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A na účet  Lubomír 
Hoška - KČT, Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad, číslo: 1960279023/0800 vedený u České 
spořitelny a.s. Nová Paka. Do kolonky variabilní symbol uveďte číslo průkazu KČT, nečlen KČT 
uvede rok narození. Kopii poštovní poukázky nalepte na tiskopis přihlášky.

Pro účast na jednom dni není přihláška u jednotlivců nutná. Stačí se přihlásit na prezentaci 
v Lázních Bělohradě. Skupiny by měli svoji účast avizovat. Startovné: člen KČT 25,– Kč, nečlen 
KČT 30,– Kč, mládež do 18 let 10,– Kč. Účastníci obdrží tištěný popis trasy, pamětní list se jménem 
a počtem absolvovaných kilometrů a občerstvení na trase. 

Účastníci, kteří se zúčastní pouze jednoho srazového dne, mají možnost si zakoupit suvenýry 
(kovový odznak, pohlednice, tužku, bavlněnou tašku aj.) s ohledem na množství zásob. Rovněž 
doplácí za účast na kulturním programu při slavnostním zahájení a ukončení srazu.

Stornovací podmínky

Pořadatel stanovuje tato pravidla pro vracení již zaplacených finančních částek:
 při zrušení účasti do konce termínu pro podávání přihlášek (31. března 2008) vrací 
          pořadatel celou zaplacenou částku po odečtení 50,– Kč manipulačního poplatku 
 při zrušení účasti do 8 dní před akcí vrací pořadatel zaplacenou částku po 
          odečtení 10% uhrazených služeb a celého účastnického poplatku (účastník má nárok na 
          bavlněnou tašku se suvenýry)
 při zrušení účasti méně než 7 dní před akcí vrací pořadatel zaplacenou částku po 
          odečtení 30% uhrazených služeb a celého účastnického poplatku (účastník má nárok na
          bavlněnou tašku se suvenýry)
 při zrušení účasti méně než 72 hodin před akcí pořadatel již zaplacenou částku nevrací
          (účastník má nárok na bavlněnou tašku se suvenýry) 

Vždy má účastník možnost zaslat za sebe náhradníka, který bude čerpat stejné objednané služby. 

#



Přihláška 
na Letní turistický sraz 2008

Putování Raisovým krajem 4. – 8. 6. 2008
Jméno a příjmení:______________________________________________________________

Adresa:_______________________________________________________________________

E-mail: ______________________________ Datum narození: _______________________

Číslo čl.  průkazu KČT: ________________ Tel.: __________________________________

Putování Raisovým 
krajem 

4. - 8. 6. 2008

Cena 
služby

Cena 
objednané 

služby

Účastnický poplatek

celý sraz – člen KČT          180,- Kč
celý sraz – nečlen 
KČT 240,- Kč
celý sraz – mládež do 
18 let 120,- Kč

Ubytování
vlastní spací pytel  
středa/čtvrtek 35,- Kč
vlastní spací pytel  
čtvrtek/pátek 35,- Kč
vlastní spací pytel  
pátek/sobota 35,- Kč
vlastní spací pytel 
sobota/neděle 35,- Kč

ubytovna 
středa/čtvrtek 160,- Kč
ubytovna 
čtvrtek/pátek 160,- Kč
ubytovna 
pátek/sobota 160,- Kč
ubytovna 
sobota/neděle 160,- Kč

hotel/penzion 
středa/čtvrtek 280,- Kč
hotel/penzion 
čtvrtek/pátek 280,- Kč
hotel/penzion 
pátek/sobota 280,- Kč
hotel/penzion 
sobota/neděle 280,- Kč

vlastní stan (2 osoby) 280,- Kč

Stravování

snídaně - čtvrtek 35,- Kč
snídaně – pátek 35,- Kč
snídaně – sobota 35,- Kč
snídaně - neděle 35,- Kč

večeře - středa 75,- Kč
večeře - čtvrtek 75,- Kč
večeře – pátek 75,- Kč
večeře – sobota 75,- Kč

Zájezdy

čtvrtek 190.- Kč
pátek 190,- Kč

Plavání 
bazén v lázních
pátek večer 80,- Kč
bazén v lázních
neděle dopoledne 80,- Kč

Příplatek za přihlášku 
zaslanou po termínu 40,- Kč

Poplatek

Po stopách Prusko 
– rakouské války 1866 -
Orlickými horami a 
Kladským pomezím -

Celkem za sraz

#



Přihláška 
na Letní turistický sraz 2008

Po stopách Prusko – rakouské války 1866      31. 5. – 4. 6. 2008
Orlickými horami a Kladským pomezím    31. 5. – 4. 6. 2008

Jméno a příjmení:_______________________________________________________________

Adresa:________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________ Datum narození: ________________________

Číslo čl.  průkazu KČT: ________________ Tel.: __________________________________

Po stopách Prusko 
– rakouské války 1866

31. 5. – 4. 6. 2008

Cena 
služby

Cena 
objednané 

služby

Účastnický poplatek
putování – člen KČT          50,- Kč
putování – nečlen KČT 80,- Kč
putování – mládež do 
18 let 40,- Kč

Ubytování
čtyřlůžková chata - lůžko 520,- Kč
vlastní stan (dvě osoby) 400,- Kč
Stravování
snídaně 140,- Kč
večeře 300,- Kč

Celkem za putování

Orlickými horami a 
Kladským pomezím

31. 5. – 4. 6. 2008

Cena 
služby

Cena 
objednané 

služby

Účastnický poplatek

putování – člen KČT          100,- Kč
putování – nečlen KČT 150,- Kč

putování – mládež do 18 let 80,- Kč

Ubytování 
2x Sněžné – Horalka
lůžko 360,- Kč
2x  Rozkoš – autokempink
čtyřlůžková chata 260,- Kč

2x  Rozkoš – autokempink
2x  vlastní stan (dvě osoby) 200,- Kč

Stravování
2x Sněžné –  Horalka 
polopenze 260,- Kč
2x Rozkoš - autokempink 
snídaně 70,- Kč
2x Rozkoš - autokempink
večeře 150,- Kč

Celkem za putování

Poplatek za objednané služby 

platím ve výši ___________ poštovní poukázkou/převodem

Datum: 

Podpis:

Nalepte kopii poštovní poukázky nebo kopii příkazu k úhradě.

Co nového v Česku i za jeho hranicemi
čeká na turisty?

Předplatné 
�225 985 225
�send@send.cz
�www.send.cz
Redakce
Školní 68, 312 00 Plzeň; tel.: 374 802 148, 602 932 933
e-mail: turista@literaplzen.cz; ukázky na:

www.literaplzen.cz/turista

časopis

základ výbavy na výlet
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C E S T O V N Í   k a N C E l á ř

H O Š k a  -  TO U R

Cesty za poznáním, pěší a vysokohorská turistika, 
cykloturistika a odpočinek s koupáním a výlety.

Slevy pro členy kČT.

HOŠka - TOUR, nám. k. V. Raise 160, 507 81 lázně Bělohrad
tel. 493 792 520, 603 164 558

e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz, www.hoska-tour.cz


