KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Lázně Bělohrad

RAISOVÝM KRAJEM ZA FOLKLOREM
20. června 2015

Popis jednotlivých pěších tras
Pěší trasa na 5 km
Lázně Bělohrad – Byšičky – Lázně Bělohrad
Po kratší trase naučné stezky Po stopách K. V. Raise.
Pěší trasa na 12 km
Lázně Bělohrad Brtev – Dolní Javoří - Horní Nová Ves – Lázně Bělohrad
Od startu se dáte doleva a půjdete po náměstí k rozcestí turisticky značených cest. Zde se
napojíte na modrou značku, po které půjdete společně se žlutou značkou okolo areálu lázní
do Brtve (1,5 km). Dál stále po modré značce obcí nahoru k turistickému rozcestí. Zde přejdete na žlutou značku, po které půjdete do Dolního Javoří. Projdete po silničce obcí až
k mostku přes říčku Javorku. Před mostkem odbočíte vlevo a podle toku říčky půjdete údolím do Horní Nové Vsi a po žluté značce do L. Bělohradu. Cíl je v kanceláři CK do 18.00
hodin.
Pěší trasa na 14 km
Lázně Bělohrad – Bukovina - Krkonošská vyhlídka – Arnoštov – Lázně Bělohrad
Od startu se dáte doleva a půjdete po náměstí k rozcestí turisticky značených cest. Zde se
napojíte na modrou značku, po které půjdete společně se žlutou značkou okolo areálu lázní
do Brtve (1,5 km). Dál stále po modré značce obcí nahoru k turistickému rozcestí. Tzv.
Horskou cestou stále po modré značce vystoupáte do obce Bukovina (5,5 km). Za obcí u
hřbitova na vás bude čekat kontrola (8.30 – 12.00 hodin), kde si můžete zakoupit drobné
občerstvení. Zde můžete po zaplacení poplatku 10,- Kč dostat razítko do záznamníku „Vystup na svůj vrchol“ a tím přispět na výstavbu Bezručovy chaty.
Dál přes louku dojdete na Krkonošskou vyhlídku. Stejnou cestou se vrátíte ke kontrole (7,5
km). Po žluté značce sejdete do Arnoštova (8 km). Zde se napojíte na modrou značku, po
které půjdete přes Kamennou Hůru do Horní Nové Vsi. Po žluté značce zpět do Lázní Bělohradu. Cíl je v kanceláři CK do 18.00 hodin.
Pěší trasa na 17 km
Lázně Bělohrad – Krkonošská vyhlídka – Pecka - Dolní Javoří – Lázně Bělohrad
Až na Krkonošskou vyhlídku půjdete jako trasa na 13 km. Dál po modré značce do Pecky
(9 km). Na náměstí se napojíte na žlutou značku, po které půjdete na Horní Javoří (11 km)
a dál po zelené značce přes Dolní Javoří do Horní Nové Vsi. Po žluté značce zpět do Lázní
Bělohradu. Cíl je v kanceláři CK do 18.00 hodin.
Pěší trasa na 28 km
Lázně Bělohrad – Krkonošská vyhlídka - Pecka – Zvičina – Lázně Bělohrad
Až do Pecky půjdete stejně jako trasa na 18 km. Na náměstí se napojíte na červenou značku, po které půjdete zvlněným terénem přes Kal na vrchol Zvičiny 671 m (17,5 km). Po žluté značce přes Bezník, Vřesník a Brtev zpět do Lázní Bělohradu. Ze Zvičiny půjdete současně po naučné stezce K. V. Raise. Cíl je v kanceláři CK do 18.00 hodin.

Pěší trasa na 35 km
Lázně Bělohrad – Krkonošská vyhlídka – Pecka – Zvičina – Miletín – Byšičky – L. Bělohrad
Až na Zvičinu půjdete stejně jako trasa na 28 km. Po zelené značce přes Úhlejov na křižovatku turistických cest Miletínské Lázně. Dál po modré značce do Miletína (25 km). Na náměstí se napojíte na červenou značku, po které půjdete přes Červenou Třemešnou, Byšičky
do Lázní Bělohradu. Z Miletína lze jít i po modré značce. Cíl je v kanceláři CK do 18.00 hodin.
Variabilní začátek trasy. Od startu vpravo po žluté značce směr Horní Nová Ves. Asi po 1
km odbočíte vpravo (rozcestí je označeno šipkou) po bývalé modré značce k poli a podle aleje nahoru k altánku a dál na okraj lesa na rozcestí turisticky značených cest. Dál podle popisu.
Kontrolní razítka:

Restaurace na trase:
Pecka – hotel Koruna, otevřeno od 11.00 hodin
Zvičina – Raisova chata, otevřeno od 11.00 hodin
Miletín – Sousedský dům a Pivovarská zahrádka, otevřeno od 10.00 hodin
Dolní Javoří - Javorský mlýn, otevřeno od 11.00 hodin
Památky na trase:
Pecka – hrad, otevřeno od 9.00 do 17. 00 hodin, polední přestávka od 12.00 do 13.00 hodin.
Poslední dopolední prohlídka je v 11.30 hodin a poslední odpolední prohlídka je v 16.30
hodin.
Miletín – rodný domek K. J. Erbena, otevřeno od 10.00 hodin do 17.00 hodin, přesto je
nutné zavolat tel. číslo 773 225 146.
Country skupina Bandit hraje od 12.30 hodin před Památníkem.
Stěžejní sobotní program mezinárodního folklorního festivalu začne v zámeckém parku v 15.00 hodin.

putovaní.pesituristika.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Lázně Bělohrad

RAISOVÝM KRAJEM ZA FOLKLOREM
20. června 2015

Popis jednotlivých cykloturistických tras
Trasy jsou vedeny převážně po méně frekventovaných asfaltových silnicích zvlněným až
kopcovitým terénem.
Cykloturistická trasa na 25 km (30 km)
Od startu pojedete náměstím na křižovatku u lékárny, kde se dáte vlevo a už budete na
cykloturistické značené trase č. 4135. Pojedete přes Brtev na Vřesník. Náročnější stoupání
na Vřesník můžete objet po silnici přes Tetín. Zde se napojíte na značenou trasu č. 4141,
po které pojedete do Bukoviny ke hřbitovu (8 km). Zde na vás bude čekat kontrola (8.30 –
12.00 hodin). Můžete po zaplacení poplatku 10,- Kč dostat razítko do záznamníku „Vystup
na svůj vrchol“ a tím přispět na výstavbu Bezručovy chaty. Vrátíte se zpět na křižovatku
před Bukovinou a pojedete doleva po značené trase č. 4135 do Pecky (12 km). Po odpočinku se po značené trase č. 4137 vrátíte na křižovatku nad Peckou a dál stále po značené
cestě č. 4137 pojedete přes Kal do Vidoně. Zde máte možnost odbočit přímo do Lázní Bělohradu (25 km) nebo pokračovat po dané cyklotrase až do Červené Třemešné. Zde se napojíte na značenou trasu č. 4135, po které se dostanete přes Byšičky do Lázní Bělohradu. Tato
trasa je asi o 5 km delší. Cíl je v kanceláři CK do 18.00 hodin.
Cykloturistická trasa na 50 km
Až do Pecky pojedete po trase na 25 km. Zde se napojíte na značenou trasu č. 4096 a přes
Staňkov a Vidonice pojedete do Horní Brusnice. Na první křižovatce se napojíte na cykloturistickou trasu č. 4086, po které vyšlapete do obce Zvičina a odbočíte na samotný vrchol
vysoký 671 m (24 km). Kopec si ušetříte, když neodbočíte ve stoupání na Zvičinu a pojedete
přímo přes Chroustov do Miletína. Při cestě dolů se v horní části obce Zvičina opět napojíte
na trasu č. 4086 a budete strmě klesat do Třebihoště a dál pojedete přes Miletín k hřebčínu
Jeníkov, kde se napojíte na trasu č. 4135. Po této trase pojedete přes Červenou Třemešnou
a Byšičky do Lázní Bělohradu. Cíl je v kanceláři CK do 18.00 hodin.

Restaurace na trase:
Pod Vyhlídkou Arnoštov – otevřeno od 8.00 hodin
Pecka – hotel Koruna, otevřeno od 11.00 hodin
Zvičina – Raisova chata, otevřeno od 11.00 hodin
Miletín – Sousedský dům a Pivovarská zahrádka, otevřeno od 10.00 hodin
Památky na trase:
Pecka – hrad, otevřeno od 9.00 do 17. 00 hodin, polední přestávka od 12.00 do 13.00 hodin.
Poslední dopolední prohlídka je v 11.30 hodin a poslední odpolední prohlídka je v 16.30
hodin.
Miletín – rodný domek K. J. Erbena, otevřeno od 10.00 hodin do 17.00 hodin, přesto je
nutné zavolat tel. číslo 773 225 146.

Kontrolní razítka:

Country skupina Bandit hraje od 12.30 hodin před Památníkem.
Stěžejní sobotní program mezinárodního folklorního festivalu začne v zámeckém parku v 15.00 hodin.

putovaní.pesituristika.cz

