PRVNÍ JARNÍ KM 2021
Dětská trasa 7 km
Po MODRÉ turistické značce, kterou najdete u lesnické školy, dojdete mírným stoupáním
k silnici – zde pozor, budete přecházet silnici - a dále po schodech na vrstevnici pod
Gablenzem (vyhlídka na Krkonoše a Trutnov) a pokračovat budete směrem k městskému
hřbitovu. Zde pozor při přecházení Královédvorské ulice. Pokračovat pak budete po
MODRÉ až ke křižovatce ulic Hřbitovní, Dolnické a Svojšovy. Zde opustíte MODROU. Trasa
pokračuje po asfaltové cestě městskou částí Bojiště, proti proudu Dolnického potoka
k mostu, po kterém vede silnice, která spojuje Trutnov s Hradcem Králové. Za mostem
musíte odbočit vpravo na úzkou asfaltku a po cca 500 narazíte na asfaltový okruh kolem
Housky. Po něm budete pokračovat vpravo do mírného kopečka a následně klesat ke
křižovatce, na které odbočíte vpravo. Dojdete k silnici, kde narazíte na ZELENOU a budete
po ní pokračovat vlevo - zde pozor, budete přecházet silnici - k rozcestníku ZELENÉ a
VLASTNÍHO ZNAČENÍ, po kterém dojdete na buřtárnu na Vlčce (K1 a občerstvení). A po
VLASTNÍM ZNAČENÍ pak dojdete přes Městský park do cíle v internátu lesnické školy.
Trasa 32 km
Po chodníku ulice Na Struze dojdete nejprve k budově VZP – zde pozor, budete přecházet
silnici – a poté ke Špitálskému mostu přes Úpu, kde narazíte na ČERVENOU, po které
dojdete k Olympu – pozor, zde budete přecházet silnici. Odtud rovněž po červené
dojdete až do Lhoty u Trutnova (rozcestník Lhota – bus) kde je K 2. Pokračovat budete
cyklotrasou 4091 po asfaltové, později panelové cestě, kde se na jejím konci setkáte ze
ZELENOU trasou. Po ní dojdete podél rozhledny na Markoušovickém hřebeni na Paseku
k Jestřebí boudě, (K 3 a možnost občerstvení). Poté budete pokračovat opět po ZELENÉ
pod rozhlednou Žaltman k rozcestníku Panská cesta. Odtud budete pokračovat po
MODRÉ přes Šrejberku podél Křížové cesty do Malých Svatoňovic na náměstí a dále pak
přes Kvíčalu do Úpice na náměstí (K4). Zde se rozloučíme s MODROU a budeme dále
pokračovat po ZELENÉ přes Rubínovíce do Starého Rokytníku ke kostelu, kde sejdeme se
ZELENÉ na MODROU, po které se dostaneme mírným stoupáním na Písčitou výšinu
k sousoší sv. Josefa. Odtud nás VLASTNÍ ZNAČENÍ dovede na buřtárnu na Vlčce (K1 a
občerstvení). A po VLASTNÍM ZNAČENÍ pak dojdete přes Městský park do cíle
v internátu lesnické školy.
Trasa 17 km
Po chodníku ulice Na Struze dojdete nejprve k budově VZP – zde pozor, budete přecházet
silnici – a poté ke Špitálskému mostu přes Úpu, kde narazíte na ČERVENOU, po které
dojdete k Olympu – pozor, zde budete přecházet silnici. Odtud rovněž po červené
dojdete až do Lhoty u Trutnova (rozcestník Lhota – bus) kde je K 2. Zde přejdete na
zelenou, po které dojdete přes Severní Čížkovy kameny – jeskyňka a dále pak přes
rozcestníky Čížkovy kameny vyhlídka, Horní Panská a Dolní Panská dojdete do Bohuslavic
– bus. Odtud budete pokračovat po MODRÉ přes Písčitou výšinu k sousoší sv. Josefa.
Odtud nás VLASTNÍ ZNAČENÍ dovede na buřtárnu na Vlčce (K1 a občerstvení). A po
VLASTNÍM ZNAČENÍ pak dojdete přes Městský park do cíle v internátu lesnické školy.
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