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Na zájezd jsou volná místa. 

Termín: sobota 23. 9. 2017.  

Nástupní místa: Stará Paka, vlakové nádraží 5.30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 5.50 hodin, Lázně 

Bělohrad, kancelář CK 6.20 hodin, Hořice, vlakové nádraží 6.50 hodin, Jičín, autobusové nádraží 7.30 hodin, 

Praha – Černý Most, sraz u vchodu do nákupního centra Makro 8.30 hodin (účastníci budou odvedeni vedou-

cím k zájezdovému autobusu cca 50 m).   

Účastníci musí být minimálně 15 minut před odjezdem na místě odjezdu, aby bylo možné včas a řádně upevnit 

jízdní kola.  

Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní místo 

nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Nejsou vhodné na kolech upevněné košíky a tašky. Případně musí být během přepravy postranní tašky prázdné. 

Účastník by ve vlastním zájmu měl být přítomný u nakládání jízdních kol. 

Návrat: předpokládaný příjezd do cílového místa ve 20.00 hodin.  

Přeprava: klimatizovaným autobusem (včetně prodeje klasických nápojů) zajišťuje Arriva. a.s. 

Vybavení: běžné pro cykloturistický zájezd. Nejvhodnější jsou trekkingová kola. Mohou být i horská kola. 

Cyklistická helma by měla být samozřejmostí. Doporučujeme náhradní duši, lepení, montpáku a cestovní lékár-

ničku. Účastníci obdrží fotokopie příslušné cykloturistické mapy.  

Cyklotrasa  

Obecnice – Malý Tok – Praha – Padrťský rybník – Mirošov, celkem 45 km. Možnost odbočky do Rožmitálu po 

Třemšínem + 10 km. 

 

Malý Tok je s 843 metry nad mořem třetím nejvyšším vrcholem Brd. Je součástí mohutného masivu ve tvaru 

písmene J, který se příkře zvedá nad Nepomukem u Příbrami.  

Praha je druhý nejvyšší vrchol Brd 862 m (nejvyšší Tok má 865 m). 

Padrťské rybníky jsou jedním z největších turistických lákadel středních Brd. Ještě za existence vojenského 

újezdu se sem sjížděla spousta především cykloturistů. Nejdříve ilegálně, po zpřístupnění alespoň okrajových 

částí újezdu o víkendech a svátcích legálně. Padrťské rybníky jsou největšími vodními plochami v regionu.  

Rožmitál pod Třemšínem. Město leží v jihozápadní části Brd na úpatí vrchu Třemšína (827 m). Měli byste na-

vštívit kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, kde jako ředitel kůru a kantor působil J. J. Ryba, autor 

České mše vánoční, projít se alejí Johanky z Rožmitálu a nahlédnout také do rožmitálských muzeí. 

Zámek Mirošov – národní památka, nacházející se nedaleko Rokycan, byl po rozsáhlé rekonstrukci otevřen pro 

veřejnost. 
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