
                                                    
              

           KČT, ODBOR TRUTNOV 
A  VOŠL A SLŠ V TRUTNOVĚ 

 
pořádají 

 

34. ročník turistického pochodu a 23. ročník cyklojízdy 
 

 
 
 

P R V N ĺ 

J A R N ĺ 

K I L O M E T R Y 
v sobotu dne 1. 4. 2017 

 
START: pro pěší trasy mezi 07,00 - 10,00 hod. a pro cyklotrasy mezi 07,00 - 09,00 hod.   
               v internátu Střední lesnické školy v Trutnově v Lužické ulici / přímo vedle školy/ 

 
Dostanete se sem od nádraží ČD nebo autobusového přes Krakonošovo náměstí, 
které opustíte průchodem v jeho pravé horní části ulicí U Brány, přejdete hlavní ulici 
/Na Struze/ a půjdete k mateřské škole, od ní po chodníku doprava směrem k parku  
ke Střední lesnické škole, těsně před školou odbočíte doleva do Lužické ulice, kde 
naleznete internát po levé straně – poznáte ho podle proskleného vstupního 
prostoru, do kterého vstoupíte zezadu po schodišti/ 

 
               CĺL:  do 16,00 hod. v místě startu 
 
 

PĚŠĺ TRASY:  

11 km: Trutnov, Horní Staré Město, Dvoračka, Trutnov – Poříčí, podél Úpy, Trutnov                   
Trasa vhodná pro děti 

          18 km:  Trutnov, Horní Staré Město, Za Zámeckým vrchem – Buřtárna, Voletiny, Trutnov                                                    
– Poříčí, podél Úpy, Trutnov        

        34 km:   Trutnov, Horní Staré Město, Za Zámeckým vrchem – Buřtárna, Stachelberg, Prkenný 
důl, Křenov, Bernartice, Rybníčky, Nové Voletiny, Trutnov – Poříčí, podél Úpy, Trutnov 

 

CYKLOTRASY: Trasy libovolné    -  základem jsou pěší trasy a jejich průchozí místa 

 
 



         POŘADATELÉ SI VYHRAZUJÍ PRÁVO OPERATIVNĚ ZMĚNIT TRASY S OHLEDEM NA 
POČASÍ A STAV TERÉNU. 

 
         STARTOVNÉ: členové KČT a děti  - 10 Kč 

 ostatní – 20 Kč 
 

ODMĚNA:     diplom, na trase a v cíli pěkná razítka 
 

UBYTOVÁNĺ: pořadatel nezajišťuje 
 

OBČERSTVENĺ:  v pohostinstvích na trasách, v cíli káva a čaj  
 
NA K2 =  KONTROLA Buřtárna Za zámeckým vrchem na trasách 18 a 34 km  LZE OPÉCT 
ŠPEKÁČKY Z vlastních zásob 
 
 MANAŽER POCHODU:   Míla Vlk, 776 243 897            vlk@kcttrutnov.com 
 
                                             
RŮZNÉ: 

 
- pochod se jde za každého počasí 
- z důvodu možného bláta a mokrého sněhu vedou trasy převážně po zpevněných 

stezkách 
- v místě startu uschováme zavazadla 
- každý startuje na vlastní nebezpečí 
- každý účastník obdrží malé občerstvení na trasu a po příchodu do cíle čaj 
- členům KČT poskytujeme slevu pouze proti předložení platného průkazu KČT na 

rok 2017 
- děti do 15 let mohou startovat pouze v doprovodu dospělých 
- účastnící cyklojízdy a pěší účastníci při chůzi po veřejných komunikacích jsou 

povinni dodržovat zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. ve znění předpisů 
pozdějších 

- počínejme si jako opravdoví milovníci přírody, neničme rovněž vlastní značení, 
které slouží všem 

- doporučujeme použít tyto mapy: mapu edice Klubu českých turistů /zelené/ č. 23 – 
Podkrkonoší, a mapu souboru turistických map č. 16  Hradecko /1:100.000/  

 
 

Zdrávi došli. 
 
 

 
Sponzoři odboru KČT Trutnov: Pivovar Trutnov 
 
 


