
sobota 18. listopadu 2017

Odjezd: v 7:36 hod. z hlavního nádraží ČD Pardubice do Mladých Buků, příjezd 9:52 (HK příj.
7:58/ odj. 8:04, Trutnov hl.n. příj. 9:20/ odj. 9:41) 

Sraz: v 7:15 v nádražní hale pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi společné jízdenky)
Pozor: Na trati mezi Trutnovem a Mladými Buky nejezdí ČD, ale soukromý dopravce!!!

Odjezd  zpět: ze  železniční  stanice  Trutnov  hl.n.  16:43 (příp.  Trutnov-Staré  Město  16:16)
s přestupem v HK hl.n. (příj. 17:55/ odj. 18:04), příjezd Pce hl.n. 18:26

Další spoj: Trutnov odj. 17:42, HK (příj. 18:56/ odj. 19:04), Pce příj. 19:27   

Trasa: vystoupíme na železniční zastávce Mladé Buky [1], odkud půjdeme po Ž nejprve v přímém
směru do centra Mladých Buků, kde zahneme doprava, dojdeme podél silnice k mostu přes Úpu a
vystoupáme ke kostelu (1,5 km).  Zde přejdeme na  Z a po jejím souběhu s naučnou stezkou
pokračujeme po silnici podél areálu golfového hřiště. Za tímto areálem odbočíme po NS ze silnice
doprava a po zhruba 1 km se na silnici vrátíme. Pokračujeme po souběhu s  M kolem chalupy
prezidenta Václava Havla a vystoupáme na Břecštejn [2]. Poté pokračujeme stále po NS kolem
skalních  útvarů  Baba  a  Sfinga  a  sejdeme  k  chatové  osadě  u  Pekelských  rybníků.  Zde
pokračujeme stále po  NS a opět po  M doleva po silnici (6 km). V místech, kde naučná stezka
odbočuje  ze  silnice  doleva,  máme 2 možnosti  (nejdříve  se však občerstvíme a  zahřejeme v
penzionu Pod Hrádečkem - zamluveno):

Ia.  pokračujeme stále po  M,  u  restaurace Peklo odbočíme spolu s  M doprava a vystoupáme
z údolí a poté za mírného klesání (Pozor: velmi špatné značení!!!!!) po lesních a později lučních
cestách kolem motokrosového závodiště dojdeme k železniční  zastávce Trutnov-Volanov (+3,5
km), kde zahneme doleva a už ulicemi Trutnova [3] dojdeme na autobusové nádraží (+2,5 km), od
něhož dojdeme závěrečných 200 m na Trutnov hl.n. (celkem 13,5 km).

Ib. pokračujeme po NS doleva a vystoupáme na Pekelský vrch (+2 km). Zde přejdeme doprava
na  Z, po níž pokračujeme po souběhu s cyklostezkou až na železniční zastávku Trutnov-Staré
město (celkem 11,5 km) nebo 

Ic. dále stále po Z  a poté M ulicemi Trutnova až na Trutnov hl.n. (celkem 15,5 km). 

V Trutnově bude podle nálady možnost prohlédnout si pamětihodnosti města nebo se občerstvit.
Pozor na tmu!!!

Převýšení: trasa vede jak po asfaltu a zpevněných cestách, tak po pěšinách, které mohou být v
polovině listopadu kluzké a rozblácené. Hole vezměte určitě s sebou!!!

V případě nepříznivého počasí bude program přiměřeně upraven.

Možnosti občerstvení: Mladé Buky, Peklo, Trutnov 

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 22 Krkonoše (vydání z roku 2016)

č. 23 Podkrkonoší (vydání z roku 2015)  

Jízdné: záleží na počtu zájemců o společnou jízdenku. Celkové jízdné za obě cesty pro jednu
osobu by nemělo příliš přesáhnout 100 Kč.

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070.
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Trasy připravil, výlet vede a příjemné zážitky přeje všem: David Šebesta
(mobil 776 823 797 Vodafon)

Turisticko-vlastivědný text.

[1] Mladé Buky – městys poprvé připomínán již v roce 1358. V roce 1835 zde byla postavena
mechanická  přádelna  (jako  první  v  českých  zemích).  Původně  gotický  kostel  sv.  Kateřiny  je
připomínán  v  roce  1384,  při  opravě  v  roce  1777  byl  rozšířen.  Barokní  hranolová  zvonice
s cibulovou bání z roku 1599. Skipark – třísedačková lanovka a vleky. 
[2] Břecštejn – zřícenina hradu, založeného na strmé slepencové skále v 1. polovině 15. století,
písemně  je  poprvé  připomínán  v roce  1455  jako  majetek  Mikuláše  Zilvara  z Pilníkova.
Fortifikačním typem je stavebně řazen mezi  hrady slezského typu (hradní  objekty  tvoří  jeden
celek s obvodovou zdí). V polovině 16. století byl znám pod jménem Silberštejn. V 2. polovině 16.
století po dokončení nové tvrze Kryštofem Zilvarem ve Vlčicích byl hrádek opuštěn a v 17. století
je  označován  již  jako
pustý.  Ves  v podhradí  –
Hrádeček  založili  v 2.
polovině  17.  století
Schwarzenberkové,
tehdejší vlastníci panství.
Ke  stavbě  budov  byl
používán  materiál
z hradu,  tehdy  již
zříceniny.  Do  dnešních
dní  jsou  zachovány
obvodové zdi, části budov
a  sklepy.  Celý  hradní
areál  od  roku  2005
konzervuje  a  stavebně
zabezpečuje obec Vlčice,
Klub  rodu  Zilvarů  a
obecně  prospěšná
společnost  Břecštejn.
Zřícenina  hradu  je  volně
přístupná.
[3]  Trutnov (německy  Trautenau)  –  okresní  město  v Královéhradeckém  kraji,  v sv.  Čechách.
Město Trutnov leží v Krkonošském podhůří na řece  Úpě. Žije zde téměř 31 tisíc obyvatel a má
rozlohu  10 336 ha.  Podle  počtu  obyvatel  je  35.  největším  městem  České  republiky a  podle
katastrální  rozlohy  dokonce  13.  největším.  Historické  jádro  města  je  městskou  památkovou
zónou. Podle jedné verze založil  město pán z Trautenbergu,  podle jiné rytíř  Trut,  když svedli
vítězný souboj se zde sídlícím  drakem. Na paměť mýtické události se ve městě každoročně v
květnu konají slavnosti draka, které pořádá občanské sdružení Trutnov - město draka. V místech
dnešního Horního Starého Města byla založena osada Úpa, která byla patrně kvůli opakujícím se
povodním přesunuta do míst dnešního Trutnova. Pro přesnost je dobré poznamenat, že jiná obec
s  původním  názvem  Grose  Aupe  (Velká  Úpa)  byla  rozdělena  na  dnešní  dvě  části  Pec  pod
Sněžkou 1 a Velká Úpa (Pec p/S 2).  První  písemná zmínka o Trutnově je  z roku  1260, Úpa
získala práva tržní, práva vykonávat nižší soudnictví a právo vařit pivo. Název města pochází
z německého  truten ouwe – utěšená niva, podle pověsti bylo nazváno po rytíři Trutovi. V roce
1421 byl Trutnov dobyt husitským vojskem. V roce 1582 zde vznikl měšťanský pivovar, který byl
majetkem 149 pravovárečných domů. V 16. století byly zbudovány kamenné hradby. V roce 1642
byl Trutnov dobyt švédským vojskem. V roce  1745 byl Trutnov postižen požárem a  27. května
1861 opět.  V  roce  1866 zde  došlo  k bitvě mezi  rakouskými a  pruskými vojsky,  jediné  pro
Rakousko vítězné v celé válce. V noci z  29. na  30. července 1897 byl Trutnov silně zasažen
povodní.
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