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Pěší turistika na dva atraktivní vrcholy Českého středohoří. 
Z vrcholů jsou daleké výhledy. Na třetím vrcholu bude zajištěno jednoduché občerstvení. 

Na zájezd jsou volná místa. 

Termín: NEDĚLE 1. září 2019  

Nástupní místa:  

BUS 1: Hořice, vlakové nádraží 6.45 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 7.00 hodin, Stará Paka, vlakové 

nádraží 7.30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 7.40 hodin, Jičín, autobusové nádraží 8.00 hodin.  

Účastníkům z Hradce Králové doporučujeme využít vlaku s odjezdem v 6.04 hodin a s příjezdem do Hořic 

v 6.43 hodin. 

Účastníkům z Liberce, Turnova a Semil doporučujeme využít vlaku s odjezdem z Liberce v 6.03 hodin a pří-

jezdem do Staré Paky v 7.26 hodin. 

Návrat: předpokládaný příjezd do cílového místa do 20.00 hodin. 

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

nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Přeprava a průvodce: klimatizovaným autobusem (včetně prodeje klasických nápojů) firmy AD – Zikmund. 

Průvodcem je Tomáš Horák, tel. 732 952 343. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je možné, 

zasílejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář. 

Vybavení: běžné pro zájezd s pěší turistikou. Svačinu s sebou. 

Vstupné: nepředpokládá se. 

Program 

Pěší trasa: 1. etapa – výstup na vrchol Raná 457 m, 4 km, převýšení 200 m.  

RANÁ – vrchol ležící nedaleko Loun je nejznámější centrum paraglidingu v Čechách. Svahy Rané porůsta-

jí kavylové stepi, patřící k nejrozlehlejším v ČR.  

Pěší trasa: 2. etapa – výstup na Oblík 509 m, 6 km s možností krácení, převýšení 200 m.  

OBLÍK – kruhový výhled na vrcholky Českého středohoří, Louny, plošinu Džbán, Doupovské hory, Klínovec 

s televizním vysílačem a rozhlednou, Fichtelberg s rozhlednou a na Krušné hory.  

Pěší trasa 3. etapa – výstup na Stříbrník, 1 km. 

STŘÍBRNÍK – vrchol s turistickou chatou s rozhlednou a možností lehkého občerstvení. 
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