
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
oblast Královéhradeckého kraje 

odbor Lázně Bělohrad 
 

pořádá 
pod záštitou starosty Města Lázně Bělohrad ing. Pavla Šubra 

 

oblastní akci k 125. výročí založení KČT  

PUTOVÁNÍ RAISOVÝM KRAJEM 
 

a v rámci akce Poznejme nové vrcholy a přispějme tím na 
výstavbu Bezručovy turistické chaty 

VYSTUP NA SVŮJ VRCHOL 
KRKONOŠSKÁ VYHLÍDKA 

 

Termín: 22. – 23. června 2013 
 

 

 



 
Prezentace: v sobotu 22. 6. 2013 od 6.00 do 10.00 hodin a v neděli 23. 
6. 2013 od 7.00 do 10.00 hodin v cestovní kanceláři HOŠKA TOUR na 
náměstí K. V. Raise. Tam je start i cíl všech tras. 

Pěší trasy v sobotu 22. 6. 2013 
Trasa na 9 km: L. Bělohrad – Krkonošská vyhlídka – Pecka (zpět do L. 
Bělohradu bus).  
Pěší trasa 12 km: L. Bělohrad – Krkonošská vyhlídka – Arnoštov – 
Lázně Bělohrad  
Trasa na 18 km: L. Bělohrad – Krkonošská vyhlídka – Pecka - Dolní 
Javoří – L. Bělohrad 
Trasa na 27 km: L. Bělohrad – Krkonošská vyhlídka - Pecka – Zvičina – 
L. Bělohrad 
Trasa na 35 km: L. Bělohrad – Krkonošská vyhlídka – Pecka – Zvičina – 
Miletín – Byšičky - L. Bělohrad  

Cyklistické trasy v sobotu 22. 6. 2013  
Trasa na 25 km: L. Bělohrad – Pecka - Bukovina – Krkonošská 
vyhlídka – Bukovina - Vřesník – (Byšičky) - L. Bělohrad 
Trasa na 50 km: L. Bělohrad – Pecka - Bukovina – Krkonošská 
vyhlídka – Bukovina – Vyšehrad (Zvičina) – Miletín – Jeníkov – Červená 
Třemešná – Byšičky - L. Bělohrad 

Pěší trasy v neděli 23. 6. 2013 
Trasa na 5 km: L. Bělohrad – Byšičky – L. Bělohrad 
Trasa na 11 km: L. Bělohrad – Byšičky – L. Bělohrad – Horní Nová Ves 
– L. Bělohrad 
Trasa na 21 km: L. Bělohrad – Byšičky – L. Bělohrad – Hořický chlum – 
Libín – Šárovcova Lhota – L. Bělohrad 



Startovné: pouze v sobotu, člen KČT a děti do 18 let 15,- Kč, nečlen 
KČT 20,- Kč.  

Ubytování: na základě závazných přihlášek do 31. 5. 2013 od 21. 6. 
2013 do 23. 6. na podlaze za 50,- Kč nebo na lůžku za 300,- Kč. Místo 
bude sděleno všem přihlášeným účastníkům do 15.6. 

Další informace: doporučujeme turistickou mapu z edice KČT č. 23 
Podkrkonoší. Účastníci obdrží při prezentaci schematickou mapu. 
Pořadatelé zajistí občerstvení na Krkonošské vyhlídce. 

Kontakt: Lubomír Hoška, Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad,      

tel. 603 164 558, e-mail: lubomir.hoska@hoska-tour.cz.  

Vystup na svůj vrchol                                                                                                  
Na Krkonošské vyhlídce bude možné obdržet za poplatek 10,- Kč do 
záznamníku soutěžní razítko. Vybraný poplatek bude použit na 
výstavbu Bezručovy turistické chaty na Lysé hoře. 

Mezinárodní folklorní slavnosti „Pod Zvičinou“ 
V termínu turistické akce se pořádají v Lázních Bělohradě folklorní 
slavnosti, kterých je možné se zúčastnit. Program slavností bude 
upřesněn. 

Oblastní odznak „PODZVIČINSKO“ 
Účastnici svoji účastí splní podmínky pro získaní stříbrného oblastního 
odznaku „Podzvičinsko. Záznamníky lze zakoupit při prezentaci za 45,- 
Kč.  

Bělohradsko je bezesporu nejmalebnější oblastí celého Podzvičinska. 
Přijďte se přesvědčit a poznat krásu zdejší krajiny. 

Možnost plnění oblastního turistického odznaku Podzvičinsko.  

mailto:lubomir.hoska@hoska-tour.cz


Centrem srazu je malebné městečko Lázně Bělohrad, které je součástí 
turistické oblasti Podzvičinsko. Je to kraj se spoustou lesů, 
udržovaných staveb lidové architektury a mnoha dalších přírodních i 
historických zajímavostí.  

Jednotlivé trasy jsou vedeny malebnou zvlněnou až kopcovitou 

krajinou se spoustou kouzelných výhledů i pohodlných laviček, 

zvoucích k odpočinku. Cyklostezky vedou po méně frekventovaných 

silničkách a dobře sjízdných polních či lesních cestách.  

Dominantou kraje je vrchol Zvičiny s nadmořskou výškou 671 m. 

Poskytuje nádherné výhledy nejen na Krkonoše, ale i na celý kraj od 

Ještědu až po Železné hory.  

V novopackém muzeu drahých kamenů jsou vystaveny rozsáhlé sbírky 

achátů, jaspisů a ametystů. Skutečnou perlou je romantický 

středověký hrad Pecka. V nedalekém Miletíně se narodil spisovatel K. J. 

Erben.  

Poznejte nádherné krajinné scenérie, které se snoubí s historickými 

zajímavostmi a památkami lidové architektury. Putování je také trochu 

návratem k přírodě a historii kraje, stejně jako uklidněním v dnešní 

rychlé době.  

Přijeďte ochutnat hořické trubičky, miletínské modlitbičky a novopacké 

pivo.  

 

S námi za poznáním, turistikou a odpočinkem. 

www.hoska-tour.cz 


