
                          
          

KČT – Odbor Rohoznice Vás zve na turistický pochod 

Rohoznický Darmošlap 
Vždy 1. dubnovou sobotu 

 
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“ 
Startovné:  30,- Kč 
 

 
*ČTZ – červené, MTZ modré, ŽTZ žluté turistické značení 
**NS – naučná stezka 

Pěší trasa 8 km - https://mapy.cz/s/regujepahe Od startu vlastní značení přes lávku. Dále po ČTZ* okolo 
rohoznické restaurace (občerstvení) až na miletínské náměstí. Pokračujte po ČTZ až k odbočce k 
rodnému domku K.J.Erbena, kde začíná NS** K. J. Erbena. Dále trasa kopíruje podstatnou část NS. 
U rohoznického mostu sejděte z NS a pokračujte po státní silnici 284 do centra Rohoznice a do cíle 
pochodu. 

Pěší trasa 14 km - https://mapy.cz/s/refubacocu Od startu vlastní značení přes lávku. Dále po ČTZ* okolo 
rohoznické restaurace (občerstvení) až na miletínské náměstí. Pokračujte po ČTZ až k odbočce k 
rodnému domku K. J. Erbena, kde začíná NS** K. J. Erbena. Dále trasa kopíruje část NS. V 
Miletínských lázních se napojte na ČTZ a pokračujte na Zdobín. Zde sejděte z ČTZ a pokračujte po 
vlastním značení ke zdobínské hospodě (občerstvení), přes státní silnici na Trotinu a Končiny. Z 

Končin vystoupejte pod Jedlinu a stále po vlastním značení do Bílých Poličan (občerstvení). Z Bílých Poličan ke 
kříži a směr Miletín. Před koncem zámecké zdi nezapomeňte odbočit vlevo ze silnice do cíle pochodu v Rohoznici. 

Pěší trasa 20 km - https://mapy.cz/s/mazazufoba  Od startu vlevo po vlastním značení k silnici na Miletín. Asi 
po 60 m (směr Hořice) odbočte vpravo k rybníku Bubnovka. Za rybníkem odbočte vpravo po 
cyklostezce 4135. Po 4135 pokračujte přes hlavní silnici až do Červené Třemešné (asi 1,5 km) a 
zde se napojte na Cestu K. J. Erbena a NS** K. J. Erbena, které vedou souběžně 4135 až na Byšičky 
(asi 3,5 km). Od rozcestníku po ŽTZ* stále po NS K. J. Erbena k rozcestníku Pod Byšičkami. Odtud 

po MTZ a NS téměř k Hlubokému rybníku (před ním odbočte vpravo) a pokračujte okolo Nadýmáku na silnici 284 
a do Tetína. U ZD odbočte vpravo (stále NS) do Vlaknova, Miletínka, Miletína - okraj. Od rozcestníku po ČTZ do 
cíle pochodu. 

Pěší trasa 39 km - https://mapy.cz/s/lokedevute Od startu vlastní značení přes lávku. Dále po ČTZ okolo 
rohoznické restaurace (občerstvení) až na miletínské náměstí. Dále pokračujte po ČTZ 
k rozcestníku Miletín – okraj. Stále po ČTZ k rozcestníku U Miletínka. Zde přejdeme na MTZ a 
pokračujeme přes Miletínek, Tetín, Pod Byšičkami, Lázně Bělohrad – u lázní do Brtve. Od 
rozcestníku po ŽTZ na Vřesník, Borek, Vyšehrad, Zvičina – obec nahoře na Zvičinu – Raisova chata. 

Odtud po ZTZ do Sedla Pod Zvičinou, Perná – kříž. Zde přejdeme na ŽTZ do Mezihoří – rozcestí, Pod Pokladem 
k rozcestníku Pod Dehtovem. Pokračujeme vpravo po ČTZ do Miletínských Lázní a až k ulici 10. května v Miletíně. 
Zde sejdeme z ČTZ do ulice Barákova až k rohoznickému mostu. Od mostu po ČTZ do cíle pochodu. 

 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 jdou na vlastní nebezpečí.  

 Pochod se koná za každého počasí.  

 Dodržujte platná epidemiologická opatření!!! 


