
Zveme Vás na  
MEZINÁRODNÍ A XV. CELOSTÁTNÍ SRAZ 

CYKLOTURISTŮ  
10. – 14. 6. 2009  Pecka 

 

Sraz se koná pod záštitou starostky městyse Pecka           
pí Hany Štěrbové 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
www.cyklopecka.unas.cz 

 
 
 



Vážení přátelé cykloturistiky, 

Cykloharant Pecka je hlavním organizátorem Mezinárodního a XV. celostátního srazu 

cykloturistů. Tento malý oddíl byl založen roku 1996 a v současné době má přibližně 40 

členů. Sraz se koná v malebném Podzvičinsku v městysu Pecka pod záštitou starostky 

městyse, p. Hany Štěrbové. Hlavním dějištěm celého srazu bude Rekreační areál Pecka, který 

mimo ubytování nabízí koupání, řadu sportovišť a mnohé další aktivity. Městys Pecka leží na 

úpatí Krkonoš. První zmínka o osadě pochází z roku 1322, brzy na to se tato osada stává 

městečkem. Význam městečka upadá za dob třicetileté války, kdy jej vydrancovala císařská 

vojska a následně vypálila švédská armáda. Nad Peckou je stejnojmenný hrad, jehož 

nejvýznamnějším majitelem byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který zde pobýval v 17. 

století. V roce 1830 však hrad vyhořel a po částečných opravách je opět přístupný veřejnosti. 

Naší snahou je Vám představit nejen Pecku, ale i Podkrkonoší. Individuálně i během 

společných vyjížděk můžeme navštívit mnoho zajímavých míst, např. zámek Kuks 

s barokními sochami Matyáše Brauna, vrch Zvičinu, odkud jsou pěkné výhledy na Krkonoše, 

zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem, vodní nádrž Les Království, město 

kamenné krásy Hořice, rodiště K.V.Raise Lázně Bělohrad a mnoho jiných zajímavých míst. 

Snažili jsme se pro vás připravit bohatý program a zajímavé trasy od těch nejlehčích až po 

nejtěžší.  

Tým pořadatelů 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Organizátor:              O KČT Pecka, TJ Pecka, Cykloturistický oddíl Cykloharant Pecka  

Spoluorganizátoři:      městys Pecka 

                                     Sekce cykloturistiky KČT 

                                    Královehradecký kraj 

Místo srazu:                Rekreační areál Pecka 

Termín srazu:            10. – 14. června 2009  

Prezentace:                 společenská místnost rekreačního areálu 

Ubytování:                  dvou až pětilůžkové pokoje v budově, čtyřlůžkové chatky 

Stravování:                polopenze v rekreačním areálu 

Účastnické poplatky:   členové KČT, Eurobends a ostatních zahraničních turistických 

organizací zaplatí  200,- Kč, ostatní účastníci zaplatí 250,- Kč.        

(v ceně poplatku je turistická známka, účastnická vlaječka, pamětní 

list, seřízení kola)   

ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO  

Starostka městyse Pecka                  Hana Štěrbová 

Předseda KČT PhDr. Jan Stráský   

Předseda KČT Královehradeckého kraje  RNDr. Václav Hovorka 

Provozovatel rekreačního areálu BK TOUR s.r.o. Iva Burešová 

 
ORGANIZA ČNÍ VÝBOR  

Ing. Josef Berger              vedoucí cyklosrazu 

Jiří Styblík                            zástupce cyklosrazu 

Josef Sýkora                         předseda sekce cykloturistiky 

Marie  Pavlová                     hospodářka 

Veronika Mikešová              tisková mluvčí 

Radko Kuncl                        zástupce -  cyklotrasy  silnice, trek 

Zdeněk Vlačina                     zástupce  - cyklotrasy terén 

Helena Holoušová                ubytování a prezentace 

Marie Ulvrová                        stravování a prezentace  

Jan Pavel                              občerstvení 

Bc. Petra Kudrnáčová          zdravotní služba 

Tomáš Berger                       soutěže 

Jan Kalenský                        soutěže   



PROGRAM CYKLOSRAZU   

 

STŘEDA 10.6. 

Příjezd, prezentace a ubytování účastníků, návštěva Pecky a okolí, večeře,  

 
ČTVRTEK 11.6.  

Snídaně, oficiální zahájení cyklosrazu (v 9:00), společný odjezd na hrad Pecka, individuální 

cykloturistika, večeře, kulturní program 

 
PÁTEK 12.6. 

Snídaně, odjezd po skupinách krajem Podkrkonoší, individuální cykloturistika, večeře, 

kulturní program – beseda s cestovateli – Peter Patsch a Broňa Sýkora ze Slovenska 

 
SOBOTA 13.6. 

Snídaně, odjezd po skupinách krajem Podkrkonoší, individuální cykloturistika, večeře, 

vystoupení skupiny ART rosa (originální soubor mužoretů), slavnostní zakončení s hudební  

kapelou k tanci a poslechu) 

  
NEDĚLE 14.6. 

Snídaně, krátká vyjížďka do okolí, odjezd domů 

 

 

Během srazu proběhne: technický den kola – seřízení kol přítomných cyklistů za účelem 

zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Doporučené trasy pro silniční, treková a horská kola 

od 20 do 140 km. Tento program je pouze orientační a bude postupně upřesněn na našich 

www stránkách. www.cyklopecka.unas.cz 

 

 
 
 
 



PŘIHLÁŠKY  
 
Uzávěrka přihlášek  je 17. dubna 2009. Přihláška musí být řádně vyplněna za každého účastníka. 

Tiskopis přihlášky lze kopírovat. U větších skupin lze vyhotovit seznam s uvedením všech potřebných 

údajů. Přijetí řádně vyplněných přihlášek nepotvrzujeme, lze je ověřit telefonicky. U zaslaných 

přihlášek po termínu uzávěrky negarantujeme zajištění všech služeb. Pro účast na jednom dni, kdy se 

neobjednávají další služby, není nutné podávat  přihlášku předem.   

        Ubytovací kapacita je 80  lůžek v budově,  164 lůžek v chatkách, další možnost ubytování je 

v tělocvičně základní školy ve vlastním spacím pytli., popř. ve vlastním stanu. 

        Každý přihlášený musí mít zaplacený účastnický poplatek a 50 % za ubytování, zbytek se může 

zaplatit po příjezdu. Každodenní startovné příchozích účastníků  činí 30,- Kč. Účastníci obdrží 

pamětní list. Případným zájemcům zařídíme ubytování před srazem za stejných podmínek. 

 
Přihlášky a dotazy zasílejte výhradně  na adresu:   Ing. Josef Berger 
                                                                                   50782  Pecka 16 
                                                                                   e-mail: josefberger@seznam.cz   
                                                                                    mobil: 602 461 117 
 
V tiskopise přihlášky zaškrtněte křížkem čerpané služby a doplňte příslušnou cenu v kolonce za 

objednávané služby. Celkovou částku zašlete bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A 

na účet TJ Pecka – Cykloharant, číslo:  1094991339/0800. Do kolonky variabilní symbol uveďte číslo 

průkazu KČT, nečlen KČT uvede rok narození. Kopii poštovní poukázky nalepte na tiskopis 

přihlášky. Pro účast na jednom dni není přihláška u jednotlivců nutná. Stačí se přihlásit  na prezentaci 

v Rekreačním areálu Pecka.  

        Účastníci, kteří se zúčastní pouze jednoho srazového dne, mají možnost si zakoupit suvenýry 

s ohledem na množství zásob. Rovněž doplácí na účast na kulturním programu při slavnostním 

zakončení srazu. 

 

Stornovací podmínky    

Pořadatel stanovuje tato pravidla pro vrácení již zaplacených finančních částek: 

- při zrušení účasti do konce termínu pro podávání přihlášek (17.dubna 2009) vrací pořadatel 

celou zaplacenou částku po odečtení   50,- Kč manipulačního poplatku 

- při zrušení účasti do 8 dní před akcí vrací pořadatel zaplacenou částku po odečtení 10% 

uhrazených služeb a celého účastnického poplatku (účastník má nárok na tašku se suvenýry) 

- pří  zrušení účasti méně než 7 dní před akcí vrací pořadatel zaplacenou částku po odečtení  30% 

uhrazených služeb a celého účastnického poplatku (účastník má nárok na tašku se suvenýry) 

- při zrušení účasti méně než 72 hodin před akcí pořadatel již zaplacenou částku nevrací (účastník 

má nárok na tašku se suvenýry) 

Vždy má účastník možnost zaslat za sebe náhradníka, který bude čerpat stejné objednané služby. 

 



Přihláška na Mezinárodní a  XV.celostátní  sraz  cykloturistů  10. – 14-června 2009 

 
 
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………… 
Adresa:………………………………………………………………………………… 
E-mail:………………………………………...Tel………………………………… 
Číslo čl. průkazu KČT:………………………..Datum narození……………………... 
 
 

Mezinárodní sraz cykloturistů 10.-14.6.2009 Cena služby Cena objednané služby 

Účastnický poplatek člen KČT – celý sraz 200,- Kč  

Účastnický poplatek nečlen – celý sraz 250,- Kč  

Účastnický poplatek člen KČT – celý sraz (mládež) 150,- Kč  

Ubytování  se snídaní (středa- čtvrtek) 205,- Kč  

Ubytování polopenze  (středa – čtvrtek) 230,- Kč  

Ubytování  se snídaní (čtvrtek - pátek) 205,- Kč  

Ubytování polopenze (čtvrtek- pátek) 230,- Kč  

Ubytování  se snídaní (pátek- sobota) 205,- Kč  

Ubytování polopenze (pátek- sobota) 230,- Kč  

Ubytování  se snídaní (sobota - neděle) 205,- Kč  

Ubytování polopenze (sobota - neděle) 230,- Kč  

Celkem za sraz  

 
Poplatek za objednané služby 
 
Platím ve výši …………….  poštovní  poukázkou/ převodem 
 
Datum: 
 
Podpis:………………………….. 
 
Nalepte kopii poštovní poukázky nebo kopii příkazu k úhradě. 
 
 
 
 
 



 
DOPORUČENÉ TRASY  
 
Trasa 1     52 km , převýšení 237 m 

Pecka - Borovnice - Borovnička  - Mostek - Debrné  - Nemojov - Přehrada (Les království) - 

Dvůr Králové nad Labem - Zálesí - Čertovy Hrady - Bílá Třemešná - Brusnice - Vidonice - 

Pecka 

Trasa 2      64 km, převýšení 386 m  

Pecka - Borovnice - Borovička - Mostek - Dolní Brusnice - Bílá Třemešná - Třebihošť - 

Zvičina - Chroustov - Miletín - Jeníkov - Hořice - Rozhledna Chlum - Bertoldka - Lázně 

Bělohrad - Bělá u Pecky - Pecka 

Trasa 3     39 km,  převýšení 376 m 

Pecka - Staňkov - Horní Brusnice - Zvičina - Třebihošť - Miletínské Lázně - Miletín - 

Miletínek - Červená Třemešná - Dobeš - Myšičky - Lázně Bělohrad - Bělá u Pecky - Pecka 

Trasa 4    58 km, převýšení  383 m 

Pecka - Bělá u Pecky - Štikov - Nová Paka - Brdo - Rumburk - Klepanda -                      

Žďár u Rumburku - Loužnice - Chlum pod Táborem - Tábor - Allainova věž - Nový Svět - 

Pekloves - Cidlina - Zámezí - Železnice - Soběraz - Radim - Dřevenice - Lužany - Choteč - 

Lázně Bělohrad - Bělá u Pecky - Pecka 

Trasa 5    113 km, převýšení  867 m 

Pecka - Borovnice - Horka u Staré Paky - Levínská Olejnice - Studenec - Rovnáčov -  

Bakov - Dolní Branná - Kunčice nad Labem - Vrchlabí - Herlíkovice - Nádrž Labská - 

Špindlerův Mlýn - Davidovky - Špindlerova Bouda - Davidovky - Špindlerův Mlýn - Nádrž 

Labská - Herlíkovice - Vrchlabí - Kunčice  nad Labem - Klášterská Lhota - Hostinné - Nové 

Zámky - Debrné - Mostek - Červené Návrší - Vidonice - Staňkov - Pecka 

Trasa 6    85 km, převýšení  969 m  

Pecka - Vidonice - Mostek - Debrné - Nové Zámky - Hostinné - Arnultovice - Fořt - Černý 

Důl - Jánské Lázně - lanovka - Černá Hora - sjezd do Jánských Lázní - Javorník - Karlovka - 

Nové Zámky - Debrné - Mostek - Vidonice - Pecka 

Trasa 7    65 km, převýšení  213 m   

Pecka - Borovnice - Horka u Staré Paky - Levínská Olejnice - Studenec - Rovnáčov - Dolní 

Branná - Kunčice nad Labem - Vrchlabí - Kunčice nad Labem - Klášterská Lhota - Hostinné 

- Nové Zámky - Debrné - Mostek - Červené Návrší - Vidonice - Pecka 



 

Trasa 8    61 km, převýšení 161 m 

Pecka -  Bělá u Pecky - Lázně Bělohrad - Choteč - Lužany - Dřevěnice - Studeňany - 

Valdštejnská lodžie - Jičín - Popovice - Tuř - Butoves - Kovač - Konecchlumí - Mlázovice - 

Choteč - Hřídelec - Valův - Uhlíře - Bělá u Pecky - Pecka 

Trasa 9     70 km, převýšení  230 m    

Pecka - Vřesník - Vidoň - Miletín - Robotnice - Bílé Poličany - Lhotka - Sedlec - Vilantice - 

Hustířany - Velichovky - Ryzně - Vestec - Nová Amerika - Litič - Hřibojedy - Braunův 

Betlém - Žireč - Stanovice - Kuks - Stanovíce - Dvůr Králové nad Labem - ZOO - Nové 

Lesy - Bílá Třemešná - Brusnice - Vidonice - Pecka 

 

Za přírodními památkami a krásami kraje K. J. Erbena a K. V. Raise.  

Trasa pro starší případně rodiny s dětmi, s doprovodem. Kola: silniční, treková  

Trasy většinou po asfaltových komunikacích II. a III. kratší úseky po polních a lesních 

cestách. 

 

Trasa 10    45 km, převýšení 213m 

Pecka - Bělá u Pecky - Lázně Bělohrad - Byšičky - Červená Třemešná - Dobeš - Lukavec - 

Lázně Bělohrad - Lány - Hřídelec - Valdov - Přibyslav - Bělá u Pecky - Stupná - Pecka 

 

Co zde můžeme vidět: 

Údolí Javorky, zámecký park v Lázních Bělohrad, Bažatnice, minigolf, Fričovo muzeum, 

Raisův památník, kostelík Byšičky a Červená Třemešná, Hřídelecká hůrka, roubené chalupy 

ve Stupné. 

 

Trasa  11    42 km,  převýšení  198 m  

Pecka - Staňkov - Vidonice - Kal - Vidoň - Podhájí - Miletín - Robotnice - Jeníkov - Hořice 

- Dachovy - Jahodná - Červená Třemešná - Miletínek - Vidoň - Vřesník - Pecka 

 

Co zde můžeme vidět: 

Několik míst dalekého výhledu do okolí, pravěké sídliště Valy, Kalovské údolí, zámecký 

park v Miletíně, pamatník K. J. Erbena, rybníky Bubnovka a Povolír v Miletínské 

bažantnici, památný vrch Gotthard, hřbitovní portál, galerie plastik, vez samostatnosti, 

Smetanovy sady, rozhledna Chlum u Hořic. 


