PRVNÍ JARNÍ KILOMETRY – 36. ROČNÍK
POPIS PĚŠÍCH TRAS: Č - červená turistická značka, M – modrá turistická značka,
Z- zelená turistická značka, Žl - žlutá turistická značka, (X) – křižovatka
nebo
rozcestník turistických tras, VZ – vlastní značení, [K] – kontrola, Voletinský okruh –
bílo žlutý čtvereček

8 km: Z místa startu půjdete k ulici Na Struze, kde se dáte doprava a po chodníku
dojdete až k řece Úpě k bývalé poliklinice. Zde odbočíte doprava do ulice Na Lukách
(podél Úpy), po které dojdete až ke koupališti. Na konci koupaliště, u Přístřešku u
Úpy, odbočíte v pravém úhlu doprava a budete pokračovat po VZ (částečně po fit
stezce Poříčský hřbet) mírným stoupáním až k bývalému Trutnovskému „smeťáku“ na
Kryblici. Zde budete dále pokračovat po VZ asfaltovou cestou směr Starý Rokytník (po
pravé ruce budete mít vedení vysokého napětí). Asi po 1 km pod lesem odbočíte
z asfaltové cesty doprava a podél lesa budete po VZ pokračovat přes Městský park až
do cíle.
18 km: Z místa startu půjdete k ulici Na Struze, kde se dáte doprava a po chodníku
dojdete až k řece Úpě k bývalé poliklinice, kde odbočíte doprava do ulice Na Lukách
a po Č, (nejprve budete míjet bazén, ZS a koupaliště) dojdete nejprve k Přístřešku u
Úpy a poté k mostu přes Úpu u Olympu (POZOR SILNÝ PROVOZ při překračování
Náchodské ulice u Olympu). Stále budete pokračovat po Č do Poříčí a přes Lípové
náměstí až ke (X) Č a ŽL . Odtud budete pokračovat po ŽL asi 150 m Voletinskou ulicí
přes železniční přejezd až na X silnic. Zde odbočíte doprava na Libavskou ulici a
půjdete po novém chodníku mírným stoupáním.Budete přitom míjet kostel sv. Josefa
(nachází se zde též památník obětem 1. světové války od Emila Schwantnera). Za
kostelem, na vrcholu stoupání, odbočíte doleva na asfaltovou silničku – do ulice Nad
Kaplí a po pár metrech se napojíte na značený Voletinský okruh. Nejprve po pravé
ruce budete míjet statek a novou kapli a následně u božích muk (X) sejdete z okruhu.
Po cca 100 m dojdete ke Tkalcovskému muzeu Pod jasanem, (možnost zakoupení
turistické vizitky a prohlídky muzea) kde je [K1]. Od muzea sejdete na ulici K Vebrovce
a na (X) budete opět na Voletinském okruhu a zároveň na cyklotrase 4084. Zde
odbočíte doprava a půjdete až k (X) rozcestníku Za zámeckým vrchem, kde je [K2],
(zde si můžete opéct buřty). Cestou ke K2 budete míjet 8 zastavení opravené Křížové
cesty. Po Z dojdete kolem restaurace U pěti buků až k (X) rozcestníku Horní Staré
Město most, kde přejdete Úpu, odbočíte doleva a po M podél Úpy k autobusovému
nádraží a přes náměstí dojdete do cíle.
32 km: Z místa startu půjdete po trase 18 km až k (X) rozcestníku Za Zámeckým
vrchem, kde je [K2], (zde si můžete opéct buřty) a kde se napojíte na Č (i cyklotrasa
4084) a po ní budete pokračovat až k (X) rozcestníku Nad Babím, kde sejdete na Žl,
Po Žl dojdete až k (X) rozcestníku Horní Staré Město internát, kde se napojíte na
Z, po které dojdete až k (X) rozcestníku Nad Hrádečkem. Zde se napojíte na M a po
ní půjdete přes Břečštejn, do Pekla kemp, kde je [K3] – restaurace. Po M dojdete
přes louky, Vraní výšinu, okolo motokrosového areálu a podél Albertu až
k turistickému rozcestníku Trutnov – bus (X). Zde odbočíte doprava a opět po M
podél Máje a přes náměstí dojdete až do cíle.

