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Romantická oblast ve stínu Krkonoš. 
Rudawy Janowickie je žulové pohoří navazující zhruba v severním směru na hlavní krkonoš-
ský hřeben. Oblast je začleněna do přírodního parku Rudawski park Krajobrazowy. Samotný 
název "Rudawy" upozorňuje na těžební činnost, která tady probíhala už ve středověku. Kro-
mě vyhlídkových kopců se zde nachází mnoho skalních útvarů, pročež oblast patří také k ob-
líbeným horolezeckým destinacím. Možnost výběru trasy z několika variant. 

Na zájezd jsou volná místa. 

Termín: sobota 14. září 2019  

Nástupní místa:  

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, Trutnov, vlakové nádraží 8.30 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 21.00 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 Arriva Trutnov. 

Průvodcem je Jan Hoška, tel. číslo +420 736 144 421. 

Vybavení: běžné pro zájezd s pěší turistikou. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních 

omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu.  

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí za celkovou částku 20,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Pěší trasa:  

1. etapa výstup Karpnicka Przelecz – Sokolík – Krzyzna Góra – Karpnicka Przelecz, celkem 2,5 hodiny. 

2. etapa: přechod Karpnicka Przelecz – Staroscinskie Skaly – Skalny Most – zřícenina hradu Bolczów – 

Janowice Wielkie, celkem 3,5 hodiny.   

Alternativně 2. etapa výstup Janowice Wielkie – zřícenina hradu Bolczów – Janowice Wielkie, celkem 1,5 

hodiny. 

SOKOLÍK – zalesněnému vrcholu vládnou skalky, nad kterými se zvedají dvě skály vysoké čtyřicet metrů. Ty 

se nazývají Blíženci a jsou vidět i z notné dálky. Na vyšší z nich lze vyjít po železném schodišti, nabízí kruhový 

rozhled.   

KRZYZNA GÓRA – na vrcholu najdete skalní útvary s vyhlídkou a křížem. Výhledy na masiv Krkonoš. Po-

blíž, mezi dalšími skalisky, se nachází skalní hrádek Sokolec.   

STAROSCINSKIE SKALY – skalní město se nalézá na vrcholu kopce a tvoří významný vyhlídkový 

bod. Malebné žulové skalní městečko (věže, brány, průlezy) na vrcholu Lví hory s vyhlídkou na Krkonoše.  

SKALNY MOST – dva od sebe oddělené žulové bloky, jež u vrcholku spojuje přírodou vytvořený kamenný 

most. Podle naučné stezky zajímavé skalky a pěkné vyhlídky.   

BOLCZÓW – romantická, poměrně rozsáhlá, zřícenina hradu.  
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