
Trasy v roce 2022

  

TRASY  2022:

  

Dálkový pochod na 50 km

  

Start:  6.15 – 7.45 hod.

  

  

Líšný-Prosíčka-Koberovy- Kozákov- Sedmihorky – Hrubá  Skála- Věžák – Valdštejn –
Turnov – Dolánky – Michovka – Besedice U Kalicha (hlavní kontrola) – Malá Skála – Líšný

  

  

Od sokolovny po žluté a od rozcestníku u zastávky po zelené do kopce na Prosíčka k
rozcestníku, dále po modré hřebenem kolem rozcestníku nad Suchými skalami do Koberov. Od
křižovatky silnic po červené přes Hamštejn na vrchol Kozákova.  Kontrola cca 10 km (7:15 –
12.00 hod.) Z Kozákova po žluté krozcestníku a po modré přes Lestkov, Dubecko a Kvítkovice
stále po modré do Sedmihorek (pozor přecházíme hlavní silnici na Jíčín) a dále až k lázním. Od
lázní po zelené mezi skalami a modrou myší dírou na Hrubou Skálu. Od zámku na jih po
červené k rozcestníku Vězické údolí. Přejdeme na žlutou a podél vody až k silnici s
rozcestníkem Věžický rybník kontrola cca 26,5 km ( 10.00 – 14:00 hod.). Pokračujeme po
zelené značce, která vede částečně po silnici na Čertoryje, kde půjdeme lesem stále po zelené
k rozcestníku nad Čertoryjí a dále po zelené k rozcestníku pod Nouzovem,kde přejdeme na
modrou a po modré k arboretu. Napojíme se na červenou a půjdeme vlevo po červené přes
Valdštejn na Hlavatici kontrola cca 36 km (10:00 – 16:00 hod). Dále po červené kolem Turnova
a pod Hrubým Rohozcem stále po červené do Dolánek kontrola cca 40 km (9:30 – 16:30 hod.)
Od kontroly  po modré přes náhon Jizery na zelenou kolem Zrcadlové kozy k rozcestníku
Betlémský mlýn,  kde odbočíme prudce doprava a přes Michovku k hlavní  kontrole u Kalicha
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cca 46 km (8:30 – 18:00 hod). Od hlavní kontroly po červené ke kapličce na Malé Skále. Dále
po červené a od Teplic po žluté do cíle.

  

  

Pochod na 41 km

  

Start:  6:30 – 8:30 hod.

  

  

Líšný-Prosíčka-Koberovy- Kozákov- Sedmihorky – Hrubá  Skála- Valdštejn – Turnov –
Dolánky – Michovka – Besedice U Kalicha (hlavní kontrola) – Malá Skála – Líšný

  

  

Od sokolovny po žluté a od rozcestníku u zastávky po zelené do kopce na Prosíčka k
rozcestníku, dále po modré hřebenem kolem rozcestníku nad Suchými skalami do Koberov. Od
křižovatky silnic po červené přes Hamštejn na vrchol Kozákova. Kontrola cca 10 km (7:15 –
12.00 hod.) Z Kozákova po žluté k rozcestníku a po modré přes Lestkov , Dubecko a Kvítkovice
stále po modré do Sedmihorek (pozor přecházíme hlavní silnici na Jíčín) a dále až k lázním. Od
lázní po zelené mezi skalami a modrou myší dírou na Hrubou Skálu. Od Hrubé Skály Zlatou
stezkou Českého ráje po červené na Valdštejn (cestou četné vyhlídky na skalní město) .Dále po
červené na skalní vyhlídku Hlavatice kontrola cca 26 km (10:00 – 14:00 hod.). Dále po červené
kolem Turnova a pod Hrubým Rohozcem stále po červené do Dolánek kontrola cca 31 km (9:30
– 16:30 hod.) Od kontroly  po modré přes náhon Jizery na zelenou kolem Zrcadlové kozy k
rozcestníku Betlémský mlýn, kde odbočíme prudce doprava a přes Michovku k hlavní  kontrole
u Kalicha cca 37 km (8:30 – 18:00 hod.) Od hlavní kontroly po červené ke kapličce na Malé
Skále. Dále po červené a od Teplic po žluté do cíle.
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Pochod na 26 km

  

Start:  7:30 – 11:30 hod.

  

Líšný – Malá Skála – Frýdštejn – Voděrady – Dolánky – Zbirohy – (U tůňky) – Kalich
motlitebna – Pánovo pole – Sokol – U Kalicha  (hlavní kontrola)  –Prosíčka(hry) kontrola
– Líšný

  

  

Od sokolovny dřevěným průchodem k obecnímu úřadu. Od obecního úřadu na cyklostezku a po
ní na Malou Skálu k Teplicím a po lávce přes Jizeru k červené značce. Po ní hřebenem na
Frýdštejn (nad Malou Skálou z červené značky lze odbočit na skalní vyhlídku s krásným
výhledem na Maloskalsko . Tam i zpět cca 200 m). Dále po červené kolem hradu Frýdštejna k
silnici na Malou Skálu kde bude kontrola cca  4 km (8:00 – 12:30 hod). Od kontroly stále po
červené přes Voděrady do Dolánek. (Pozor  po cestě přecházíme hlavní silnici Turnov –
Železný Brod). V Dolánkách kontrola cca 12 km (9:30 – 16:30 hod.) Od kontroly přejdeme po
lávce náhon Jizery a po zelené kolem Zrcadlové kozy (možnost občerstvení v hospodě) a stále
po zelené část po silnici. U autobusové zastávky v Rakousích opustíme silnici a stále po zelené
značce na Zbirohy (zřícenina hradu) a dále po zelené k rozcestníku u Tůňky. Přejdeme na
modrou po cca 250 m na žlutou, kde nás čeká okruh skalami s četnými vyhlídkami přes Sokol
na hlavní kontrolu u Kalicha cca 21 km (8:30 – 18:0 hod.) Dále po červené přes křižovatku silnic
u rozcestníku Besedice. Dále po zelené přes louku na kraj lesa k lavičce. Od lavičky po modré
úvozem do kopce na Prosíčka  kontrola cca 23 km (9:00 – 15:30 hod) a hry (9:00 – 14:00 hod.)
Dále po zelené k rozcestníku pod Závrším, kde společně se žlutou dojdeme do cíle.

  

  

Pochod na 18 km
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Start:  8:00 – 11:00 hod.

  

  

Líšný – Malá Skála – Frýdštejn – Voděrady – Nad Malou Skalou – Vodojem (U Tůňky) - 
Kalich motlitebna – Pánovo pole – Sokol – U Kalicha (hlavní kontrola) – Prosíčka(hry)
kontrola - Líšný

  

  

Od sokolovny dřevěným průchodem k obecnímu úřadu. Od obecního úřadu na cyklostezku a po
ní na Malou Skálu k Teplicím a po lávce přes Jizeru k červené značce. Po ní hřebenem na
Frýdštejn (nad Malou Skálou z červené značky lze odbočit na skalní vyhlídku s krásným
výhledem na Maloskalsko. Tam i zpět cca 200 m). Dále po červené kolem hradu Frýdštejn k
silnici na Malou Skálu kde bude kontrola cca  4 km (8:00 – 12:30 hod). Od kontroly stále po
červené přes Voděrady k rozcestníku nad Malou Skálou. Od rozcestníku dolů po modré kolem
hotelu Kavka a po mostě přes Jizeru ke kapličce, kde přejdeme na zelenou a po ní k Tůňce. Od
rozcestníku u Tůňky po modré přes Kalich modlitebna, kde přejdeme na žlutou a po ní skalami
(četné vyhlídky ) přes Pánovo pole stále po žluté přes Sokol k rozcestníku u Kalicha hlavní
kontrola cca 14 km (8:30 – 18:00 hod.) Dále po červené přes křižovatku silnic u rozcestníku
Besedice. Dále po zelené přes louku na kraj lesa k lavičce. Od lavičky po modré úvozem do
kopce na Prosíčka  kontrola cca 16 km (9:00 – 15:30 hod) a hry (9:00 – 14:00 hod.) Dále po
zelené k rozcestníku pod Závrším, kde společně se žlutou dojdeme do cíle.

  

  

Pochod na 12 km

  

Start:  8:00 – 11:00 hod.
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Líšný – Malá Skála – Vodojem(U tůňky)- Kalich modlitebna - Pánovo pole – Sokol – U
Kalicha (hlavní kontrola) –Prosíčka(hry) kontrola – Líšný

  

  

Od sokolovny dřevěným průchodem k obecnímu úřadu. Od obecního úřadu na cyklostezku a po
ní na Malou Skálu k Teplicím. Od Teplic po červené ke kapličce, kde přejdeme na zelenou a po
ní k rozcestníku u Tůňky. Přejdeme na modrou po cca 250 m na žlutou, kde nás čeká okruh
skalami s četnými vyhlídkami přes Sokol na hlavní kontrolu u Kalicha cca 8 km (8:30 – 18:30
hod.) Dále po červené přes křižovatku silnic u rozcestníku  Besedice. Dále po zelené přes louku
na kraj lesa k lavičce. Od lavičky po modré úvozem do kopce na Prosíčka  kontrola cca 10 km
(9:00 – 15:30 hod) a hry (9:00 – 14:00 hod.) Dále po zelené k rozcestníku pod Závrším, kde
společně se žlutou dojdeme do cíle.

  

  

Pochod 7 km

  

Start:  8:30 – 11:00 hod.

  

  

Líšný – Teplice – Kaplička – Prosíčka (hry pro děti) – Líšný

  

Trasa určena pro rodiče s kočárky
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Od sokolovny k Obecnímu  úřadu a po žluté cyklostezkou k Teplicím na Malé Skále.
Pokračujeme podél Jizery po červené ke kapličce. Od kapličky po modré nebo po silnici směr
Koberovy, na křižovatce pod Suchými skalami pokračovat dále na Vrát a  na Prosíčka /hry a
kontrola /(9:00 – 15:00 hod.) 4,5 km a po zelené a žluté nebo po silnici do cíle.
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