
Vážení a milí,  
 
doufáme, že máte chuť se s námi vydat na kratší, společný, pěší výlet, ale nejste si jisti, zda 
výlet bude dostatečně zajímavý. Z toho důvodu Vám nabízíme itinerář, podle kterého se 
můžete zorientovat a kvalifikovaně rozhodnout, zda s námi na Pecku vyrazíte. 
 
Trasu původně směřovanou na Zvičinu jsme po jejím absolvování přehodnotili a usoudili 
jsme, že její zkrácení pravděpodobně vylepší příjemnou procházku podkrkonoším. Současná 
navrhovaná trasa je popsána níže včetně variant, které mohou někteří využít. 
 
Prosím sdělte mi kdo máte zájem se společného výletu zúčastnit a kdo budete s námi obědvat 
na Pecce, provedeme tam reservaci. 
 

Zdravíme Vás  
Kremláčkovi 

 
13.8.06 v Račicích nad Trotinou 
 
 
Příloha mapa :-) 
 

 



 
Hradec Králové 
 

7:14  železniční stanice, směr Turnov, v Ostroměři 
přesednout (skupina 4 lidí 126Kč, 10 osob za 256 
Kč) 

Lázně Bělohrad 
 

8:17 0 km po modré turistické trase, pěšina vysokou travou 

Bukovina u Pecky 9:30 4,5 km po modré turistické trase 

Pecka 10:50 8 km 11.00 hod. návštěva hradu (40 Kč dospělí, 20 Kč 
děti) cca 45 min prohlídka 

Pecka 12:00 8 km oběd v Hotelu Koruna, prosím ozvěte se mi, kdo 
se zúčastníte, provedli bychom rezervaci 
pivo á 25 Kč, hlavní jídlo cca 100 Kč 

Varianta 1    
Pecka 13:00 

 
8 km dále po žluté turistické trase směr Dolní Javoří – 

tuto trasu nemáme prošlou, ale volíme ji jako 
příjemnější variantu ve srovnání se Zvičinou, 
kterou popíši dále 
 

Dolní Javoří 15:00 cca 12 km po zelené turistické trase 

Horní Nová Ves 16:00 cca 16 km po zelené turistické trase 
Vlak směr Hradec Králové, přestup v Ostroměři  
16:49 nebo 19:42 

Horní Nová Ves    

Hradec Králové 17:56  Příjemná únava :-) 

Varianta 2    
Pecka 13:25 

 
 autobusem do HK (14:20 příjezd) 

Varianta 3    
Pecka 13:00 

 
8 km dále po červené turistické trase  

Kal 14:20 11,5 km  barokní kovárna 
dále po červené turistické trase 

Bystrý mlýn 14:39  dále po červené turistické trase – z mlýna je už jen 
chalupa 

Zvičina 16:10 17 km daleký pohled do kraje, možnost občerstvení, dále 
už jen z kopce po červené 

Bílá Třemešná 17:30 21 km železniční stanice, odjezdy směr HK 17:09, 19:08, 
19:51 

 


