
Libice nad Cidlinou  ......   97 km

Po zelené směr Žehuň. 
Pozor!!! Tato úvodní část do Žehuně vede po zelené turistické značce, která byla v nedávné 
době na několika místech přeložena. Takže vám to s velkou pravděpodobností  nebude 
souhlasit s vaší mapou. Navíc nové značení je zatím liknavé. Držte se tedy, pokud to půjde, 
tohoto stručného popisu.
Od nádraží doprava uličkou mezi ploty. Na ulici doprava a u cedule „Radimova“ rovně 
pěšinou mezi zahradami a kolejemi k Cidlině. Doleva proti proudu Cidliny pěšinou po jejím 
břehu až k mostku u Kanína. Přes mostek a asfaltovou pěšinou do Kanína.

Kanín  ......   94,5 km

Po zelené směr Žehuň. 
Po silnici do Opolan.

Opolany  ......   92,5 km

Po zelené směr Žehuň. 
Za mostem doprava asfaltovou cestou. U č.p. 159 doprava a pěšinou za zahradami po břehu 
Cidliny. Přes betonový mostek a po druhém břehu Cidliny pěšinou k železničnímu mostu. 
Pod železničním mostem a dále po břehu Cidliny krajem pole (pěšina zoraná). Pod silničním 
mostem na okraji Sán  a za ním mírně vpravo na louku a podél řady bříz  po břehu Cidliny a 
pak za ploty k rybníčku do Sán.

Sány  ......   90 km

Po zelené směr Žehuň. 
V asi půlce rybníčka doprava skulinou mezi domy na náves a stále rovně. Před č.p. 218 
doleva kličkováním po zelené mezi domy. Před č.p. 21 doleva a dále rovně polní cestou mezi 
lány řepky. Na silnici pak doleva  a do Dobšic.

Dobšice  ......   88,5 km

Po zelené směr Žehuň. 
Za dopravní značkou omezující rychlost na 30km/h v zatáčce u zrcadla doprava přes travnatý 
val k Cidlině a přes nový most. Za ním doprava krajem pole po břehu Cidliny (po pravé ruce) 
a pak kolem leknínové tůně (po pravé ruce) ke Steklé strouze (po levé ruce). U jezu doprava 
polní cestou.

Žehuň  ......   86 km

Po modré směr Městec Králové. 
Doleva po silnici  po hrázi rybníka a na druhé odbočce vlevo po silnici směr Hradčany.



Hradčany  ......   83,5 km

Po modré směr Městec Králové. 
Z návsi pravým ramenem Y. Pár metrů za rozcestníkem (vlevo je č.p. 46) doprava travnatým 
svahem vzhůru podle plotu č.p.80. 
Nahoře doprava a opět po pár metrech skulinou mezi č.p. 55 a 77 vzhůru strmou, keři 
porostlou strání k lesu. 
Do lesa se noří dvě stezky pár metrů od sebe. Tou levou hustě značenou. Po asi 200m již 
pohodlnými lesními cetami cik cak přes Báňský les. 
(Mám podeření, že ta pravá pohodlnější stezka krajem lesa se také po těch 200m napojuje na 
modrou.)

Rozcestí Báňský les  ......   81,5 km

Po modré směr Městec Králové. 
Kousek za rozcestníkem doprava a cestou přes les. Na silnici doleva.

Dlouhopolsko  ......   79,5 km

Po modré směr Městec Králové. 
Na hlavním silničním tahu doleva a po asi 100m doprava po silnici směr Městec Králové do 
Holičského lesa. Asi v půlce lesa odbočit doleva lesní cestou – turistická směrovka.

Les Holička  ......   77,5 km

Po modré směr Městec Králové. 
Ze silnice doleva lesní cestou.

Rozcestí pod Kostelíčkem  ......   77 km

Po modré směr Městec Králové. 
Za krmelcem v konvalinkovém háji doprava a cik cak mírně zarostlou cestou přes les. Pak 
doprava polní cestou do Městce Králové. U benzinky šikmo vlevo přes silnici a polní cestou 
krajem zástavby a pak doleva uličkou na náměstí.

Městec Králové  ......   74,5 km

Po modré směr Rožďalovice. 
Z náměstí doleva. Po asi cca 0,5km na pravé straně krytá zastávka, naproti parkoviště u zdi 
s reklamou. Zde noční kontrola v případě nepříznivého počasí. Po dalším cca 0,5km doprava 
polní cestou k lesu.



Rozcestí Kanovnický les  ......   71,5 km

Po modré směr Rožďalovice. 

Rozcestí Štítarský les  ......   71,5 km

Po modré směr Rožďalovice. Hůře značeno.
Krajem lesa pak lesem. V bažinách doprava na kraj lesa. Za závorou vlevo krajem pole a 
podél plotu do obce Poušť.

Poušť  ......   69 km

V případě příznivého počasí noční kontrola.
Po modré směr Rožďalovice. 
Po břehu Jakubského rybníka k Jakubskému mlýnu.

Jakubský mlýn  ......   67,5 km

Po modré směr Rožďalovice. 
Po břehu Pustého rybníka na jeho hráz.

Pustý rybník - hráz  ......   66 km

Po modré směr Rožďalovice. 
Přes silnici a cca 200kroků za závorou kolmo doprava do strmého svahu, pak  lesní cestou. Na 
panelové cestě doleva. Na jejím konci doprava pěšinou k rybníku.

Komárovský rybník  ......   62,5 km

Po modré směr Rožďalovice. 
Přes hráz rybníka a dále cestou doleva krajem lesa a přes louky a pole na silnici. V její 
pravoúhlé zatáčce doprava po silnici do obce.

Ledečky ČD (Viničná Lhota)  ......   60 km

Po modré směr Rožďalovice. 
Po silnici a v její levé zatáčce rovně polní cestou podél trati do Rožďalovic.

Rožďalovice ČD   ......   58 km

Po zelené směr Křešice.



Rožďalovice náměstí   ......   57 km

Po zelené z města směr Křešice. Za ovocným sadem je památný strom. Pozor, změna 
turistického značení. Stále rovně pěšinou pod oplocenkami. Za třetí oplocenkou kolmo 
doprava a podél oplocenky přímo vzhůru na další pěšinu. Po ní doleva a přes les na hráz 
Bučického rybníka a po ní k mlýnu.

Bučický mlýn   ......   55 km

Přes les po zelené směr Křešice a dále pak po zarostlé staré hrázy na silnici. Po silnici doprava 
do obce Křešice.

Křešice  -  rozcestí   ......   51,5 km

Po silnici skrz obec a dále stále po silnici do Psínic až na severní okraj obce k zastávce ČD 
Libáň. 

Libáň  -  zastávka ČD   ......   49 km  

Od zastávky pár kroků na silnici a po ní doprava po červené směr Libáň.
Ranní kontrola (start padesátky).

Libáň  -  náměstí   ......   47 km

Rovně přes náměstí a dál po červené směr Staré Hrady

Staré hrady   ......   46 km

Ze Starých Hradů po červené směr Prachovské skály. 
Po silnici do Sedliště. Na křižovatce za Sedlištěm po silnici doleva a po asi půl kilometru 
odbočit ze silnice doprava vzhůru do Važic. Dále asfaltovou polní cestou až do Batína.

Batín   ......   41.5 km

Z Batína po červené směr Prachovské skály. 
U rozcestníku v Batíně u autobusové zastávky doprava a dále po silnici z Batína. Po asi 1.2km 
odbočit po červené doleva do lesa. Přes les k rybníku Mordýř. Rybník obejdeme zprava a pak 
pár desítek metrů hůře znatelnou cestou na hráz a dále po hrázi na zpevněnou cestu. Po ní 
doprava na silnici a dále doleva po silnici do obce Nadslav.

Nadslav   ......   38 km



Z Nadslavi po červené směr Prachovské skály.
Asi 0.5km za obcí v mírné zatáčce odbočit doprava a lesní cestou na výrazný hřeben. 

Rozcestí „U Štidel“   ......   36.5 km

Stále po červené směr Prachovské skály.
Pozor! Sestup z hřebene je orientačně náročný. Lesní cesty i značení jsou poničené těžbou a 
v závěrečném sešupu k rybníku se postupuje téměř neznatelnou stezkou po značkách od 
stromu ke stromu k rybníku Jíkavec. Libovolným způsobem přes strouhu se strmým břehem – 
mostek je shnilý a rozpadlý. Pár desítek metrů rybničnou bažinou na rozcestí.

Rozcestí „U svaté trojice“   ......   35 km

Stále po červené směr Prachovské skály.
Cestou mezi rekreačními středisky a doprava po silnici. Na rozcestí turistických značek 
odbočit doleva po červené cestou krajem lesa asi 0.8km. Pak doleva přes louku kolem sloupu 
el. vedení do obce Dolní Lochov.

Dolní Lochov   ......   33 km

Stále po červené směr Prachovské skály.
Rovně skrz obec a přes autostrádu. Za autostrádou doprava asi 250m a pak doleva a vzhůru 
cestou do Prachovských skal. Skalami přes sérii rozcestí stále po červené až na Turistickou 
chatu. 

Turistická chata   ......   30 km

Dále po žluté směr hotel Skalní město.
Z parkoviště po schůdcích do kesa.

Hotel Skalní město   ......   29 km

Dále po modré směr Libuň.

Rozcestí „Hvozdec“   ......   27 km

Dále po modré směr Libuň.
V Libuni, kde modrá odbočuje doprava k nádraží pokračovat rovně po žluté ke kostelu.

Libuň   ......   25 km

Dále vzhůru po žluté na Ještědsko-Kozákovský hřeben.



Přes hlavní silnici. Po asi 50m (ještě před kostelem) ulicí doprava. Kolem zastávky ČD a dál 
silnicí k lesu. Po asi 1km od vstupu do lesa je výrazná křižovatka lesních cest. Z ní hlubokým 
rygolem skrz vykácenou mítinu vzhůru. Pak i dále možné orientační komplikace z důvodu 
těžby.

Rozcestí „U křížku“   ......   21 km

Dále po červené směr Košov.

Košov   ......   20 km

Dále po červené směr Zelený háj.
Pozor! Na rozcestí v Košově přichází zprava ještě jedna červená z Tábora. Do cíle vede ta 
odbočující doleva na Kozákov.

Smetanova vyhlídka   ......   18.5 km

Dále po červené směr Zelený háj.
Polní cestou na silnici. Tam doleva a asi po 130m odbočit doprava do obce Rváčov. Za ní pak 
vzhůru do obce Skuhrov až na její vrchol u křížku.

Skuhrov   ......   17 km

Dále po červené směr Kozákov.
Na rozcestí u křížku doleva a polní cestou do luk a polí. Pro lepší orientaci je tam umístěna 
tyčka se šipkami. Tak až do míst, kde bude po levé ruce samota a po pravé okraj lesa. 
Okrajem lesa a pak lesem strmým sešupem do Černé rokle. Dále skrz chatovou osadu a na 
jejím dolním konci na rozcestí doprava a pozvolna vystoupat na lesní křižovatku silnic 
„Zelený háj“.

Zelený háj   ......   13 km

Dále po červené směr Kozákov.
Na silnici doleva a rovně skrz křižovatku a dále po silnici.
Vpravo je autobusová zastávka v případě nepříznivého deštivého počasí tam bude 
kontrola.

Na vrchách   ......   12 km

Dále po červené směr Kozákov.
V případě příznivého slunečného počasí zde bude kontrola.
Cestou mezi staveními vzhůru k lesu. Za lesem stále rovně polní cestou. První hospodářství 
(chalupu) obejít po cestě vpravo a stále rovně k dalšímu hospodářství. To opět obejít vpravo a 
pěšinou přes louku (asi 170m)  na cestu a kolem chalupy doprava a dále asi 130m na silnici.



Bačov   ......   9.5 km

Dále po červené směr Kozákov.
Po silnici do Komárova.

Komárov   ......   9 km

Dále po červené směr Kozákov.
Vzhůru mezi staveními a pak doprava po silnici na Kozákov.

Kozákov   ......   7.5 km

Dále po červené směr Malá skála.
Pozor, pod vrcholem Kozákova probíhá likvidace polomu. Turistické značení a severní 
rozcestí v zimě neexistovalo. Jednodušší bude pokračovat po silnici do serpertýn kde silnici 
křižují červená a modrá. Dále po turistické značce.

Rozcestí „pod Kozákovem“   ......   6 km

Dále po červené směr Hamštejnský hřeben.
Rovně přes silnici a dále dolů a podél kraje lesa.

Vzdychánek   ......   5.5 km

Dále po červené směr Koberovy.
Po značce po Hamštejnském hřebeni.

Hamštejnský hřeben   ......   4.5 km

Rovně po červené směr Koberovy.

Koberovy   ......   2 km

Doprava po modré směr Suché skály.
Doprava po silnici a asi po 130m doleva šikmo vzhůru asfaltovou cestou. Asi po 250m prudce 
doleva do terénu a lesem na hřeben. Dále po hřebeni.

Rozcestí „Koberovský hřeben“ (u upířího hrobečku)   ......   1 km

Doprava po zelené směr Vrát.



Po značce až na silnici na okraj obce Vrát. Po silnici do obce. Po asi 80m „u bejkárny“ na 
křižovatce Y silnicí (vedlejší) vlevo a asi po 170m na další křižovatce šikmo vpravo přes 
trávník dolů k chalupě č.6.

Horolezecká chalupa č.6 - Vrát   ......   0 km

Cííííl !!!!!!!!!!!!


