
První Jarní Kilometry 
(25.3.2023) 

K1 – ZA ZÁMECKÝM VRCHEM 
(9:00 – 13:00) 
Altán Rolandova vyhlídka 
Otisk razítka pro trasy 16 i 28 km 

K2 – PENSION POD HRÁDEČKEM 
(11:00 – 14:00) 
Otisk razítka pro trasu 28 km 

K1 

K2 

S/C 



PRVNÍ JARNÍ KILOMETRY 2023 

Manažer pochodu:  ing. Jiří Tichý, tel. 731552566; odbor.108505@kct.cz 

 

Dětská trasa 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 půjdete kolem krytého bazénu, 

zimního stadionu, fotbalového hřiště, koupaliště a skateparku až k přístřešku u Úpy. Následně odbočíte 

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 nejprve po VZ a následně po Z pokračovat přes Městský park 

až do cíle. 

  

Trasa 16 km 

Z místa startu půjdete nejprve po dětské trase 8 km k přístřešku u Úpy, odkud budete dále pokračovat až 

do Poříčí na (X) Č a ŽL - rozcestník Poříčí u hřiště (POZOR SILNÝ PROVOZ při překračování Náchodské 

ulice u Olympu) zde pak budete pokračovat po ŽL asi 150 m Voletinskou ulicí přes železniční přejezd až na 

X. Zde odbočíte doprava na Libavskou ulici (POZOR PROVOZ), po které půjdete mírným stoupáním a 

přitom budete míjet kostel sv. Josefa (nachází se zde též památník obětem 1. světové války od Emila 

Schwantnera) a za ním u  mateřské školy odbočíte doleva na asfaltovou silničku. Po pár metrech se 

napojíte na značený Voletinský okruh    . Nejprve po pravé ruce budete míjet statek a u božích muk sejdete 

z okruhu a po cca 100 m dojdete ke Tkalcovskému muzeu Pod jasanem. Od muzea sejdete na ulici K 

Vebrovce (X) a budete opět na Voletinském okruhu a zároveň na cyklotrase 4084, po které půjdete 

doprava až k (X) rozcestníku Za zámeckým vrchem, kde se v altánu Rolandova vyhlídka nachází [K1]. Zde 

si můžete opéct vlastní buřty. 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. 

 

Trasa 28 km 

Z místa startu půjdete po trase 16 km až k (X) rozcestníku Za Zámeckým vrchem, kde je [K1] a kde se 

napojíte na Č (i cyklotrasa 4084) a po ní budete pokračovat až k (X) rozcestníku Nad Babím, kde sejdete 

na ŽL, a  po které dojdete až k (X) rozcestníku Horní Staré Město bus, kde se napojíte na Z, po které 

dojdete až k (X) rozcestníku Nad Hrádečkem. Odtud sejdete po M kolem hradu Břečtejn až k silnici Vlčická, 

po které se dáte doleva. Zde je Penzion Pod Hrádečkem kde je [K2]. Dál se pak napojíte na M a po ní 

odbočíte doprava přes autokemp Peklo, Vraní výšinu (kvůli těžbě dřeva hodně rozbahněné), motokrosovou 

dráhu k vlakové zastávce Volanov. Dále podél Albertu, kolem OD Máj a přes náměstí dojdete až do cíle. 
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