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                           Přes Hořický hřeben do Hořic 

 
Středa 4. 8. 2021 

 
 

 

Sraz účastníků v 8.20 hod. v hale u osobní pokladny ČD v žst. Český Brod. 
Nákup jízdenek: Český Brod – Šárovcova Lhota přes Nymburk, Chlumec n.C, 
Ostroměř. Odjezd os. vlakem v 8.35 hod. do Poříčan, zde přestup na náhr. autob. 
dopravu s odj. 8.55 do Nymburka hl.n. s př. 9.31 hod. Dále pokračujeme v 9.55 hod. 
rychlíkem Hradečan do Chlumce nad Cidlinou s přestupem na os.vlak směr Stará Paka 
(10.27/10.32 hod). V 11.05 hod vystupujeme na zast. Šárovcova Lhota. Zde začíná náš 
výlet přes Hořický hřeben do Hořic. Nejprve po cyklostezce pod vrchol Chlumu 2 km 
s převýšením cca 150 m a dále po červené značce po rovině a klesáním 160 m do 
Hořic na náměstí. Pokud odbočíme u rozhledny Hořický Chlum po žluté do města, pak 
jsme ušli 10 km. Pokud nedaleko od rozhledny Hořický chlum nastoupíme do 
autobusu směr Hořice, pak budeme mít v nohách 8,5 km. Pokud někteří budou po 
červené od rozhledny pokračovat až Věži samostatnosti s výhledy a zde nastoupí do 
autobusu směr Hořice, našlapali 9,5 km. Jestli dojdou po zelené až na náměstí, připíší 
si dalších 1,5 km. Kdyby se někdo v polovině túry necítil fit, může z hřebene po 5,5 
km sejít do obce Chlum a dojet do Hořic autobusem. Podrobnosti a časové údaje si 
probereme cestou. Takže široké spektrum nabídek. Zbývá jen, aby nám přálo počasí. 
Pro lepší orientaci  přikládám mapu navštívené oblasti. 
Jídlo a občerstvení s sebou, restaurace a cukrárny až v Hořicích po 14.00 hod. 
Odjezd z Hořic vlakem v 15.43, ev 16.14 hod. s návratem do Č. Brodu okolo 18.30 
resp. 19.30 hod. Část jízdného bude účastníkům dotována. 
 
S pozdravem Antonín Řezáč, vedoucí výletu 
 
V Českém Brodě 27. 7.2021 


