
             
          

KČT – Odbor Rohoznice Vás zve na turistický pochod 

Rohoznický Darmošlap 
Vždy 1. dubnová sobota 

 
Start:  7:00 – 11:00 Klubovna KČT Rohoznice (okres Jičín) GPS 50.3909486N, 15.6999744E   
Cíl: v místě startu do 20:00 
Odměna: diplom, domácí koláče, razítka „IVV“ a „turistické 200“ 
Startovné:  30,- Kč 
 

 

 

Cyklotrasa 36 km - https://mapy.cz/s/kaladosohe  Od startu do Miletína, pokračujte po cyklotrase 4086 směr 
Miletínské Lázně, Třebihošť, Sedlo Pod Zvičinou. Asi po 400 m odbočte vpravo na cyklostezku 
4139 směr Březina – rozcestí, Bílá Třemešná – železniční most, Bílá Třemešná – jižní okraj, 
Doubravice rozcestník u hostince U Hrdinů. Od doubravického rozcestníku po cyklotrase 4136 
na Zábřezí, od rozcestníku po cyklotrase 4131 do Bílých Poličan, dále směr Lhotka. Před obcí 

Lhotka odbočte stále po 4136 do Maňovic. Od maňovického rozcestníku po cyklotrase 4135 k odbočce na Polšť, 
z Polště po silnici 3. třídy do cíle trasy. 

 

Cyklotrasa 52 km - https://mapy.cz/s/futomalocu  Od startu po silnici do Polště. Za Polští se na křižovatce 
napojte na cyklotrasu 4136 a pokračujte k rozcestníku U Jeníkova. Od rozcestníku po cyklotrase 
4135 směr Červená Třemešná, Byšičky, Dolní Nová Ves, Lázně Bělohrad – náměstí, Lázně 
Bělohrad – u lázní, Brtev, okolo Vřesníku až ke křížům u Bukoviny u Pecky. Na křižovatce vlevo 
se napojte na cyklotrasu 4141 a pokračujte do Bukoviny, okolo hřbitova do Arnoštova, Horní 
Javoří, Bělé u Pecky, Stupné – dolní rozcestí, Stupné – horní rozcestí. Asi 800 m od rozcestí 

odbočte vlevo na cyklotrasu 4135 a pokračujte na místa U Borovnice, Borovnice – žel.st., Borovnice – kostel, 
Borovnička, Mostek. Od rozcestníku Mostek pokračujte po cyklotrase 4086 do Horní Brusnice – bus, Zvičina – 
obec dole, Zvičina – obec nahoře, Sedlo pod Zvičinou, Třebihošť – motorest, dále po cyklotrase 4086 do 
Miletínských Lázní, Miletína. Poslední úsek vede po státní silnici číslo 284 do Rohoznice, za Obecním úřadem 
odbočte vpravo do cíle trasy. 

 

 V rámci akcí pořádaných Klubem českých turistů, odborem Rohoznice, jsou pořizovány obrazové záznamy za 
účelem prezentace činnosti klubu. Odbor KČT Rohoznice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a 
zveřejněné jinými subjekty. 

 Trasy vedou i po komunikacích 2. a 3.třídy. Účastníci jedou na vlastní nebezpečí.  

 Pochod se koná za každého počasí.  

 Dodržujte platná epidemiologická opatření!!! 


