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Žebrák a Točník 2022 
Konečná informace k zájezdu. 

 

Tato turistická akce se uskutečňuje bez finanční podpory města Český Brod. 

 
Termín konání : 10.srpna 2022 

Doprava : Vlaky ČD a.s. a linkovými autobusy ARRIVA 

 

Odjezd ve středu 10.8.2022 vlakem z Českého Brodu v 7.10 hod. do Prahy, příjezd na 

Praha hlavní nádraží v 7.46, dál rychlíkem R772 Praha-Klatovy s odjezdem v 8.08, 

příjezd do Hořovic v 9.07 (vhodné je zakoupit si zpáteční jízdenku). 

 

V žst.Hořovice bude na skupinu čekat Vladimír Zuska. 

 

Projdeme procházkou asi 1,5 km městem Hořovice od nádraží dolů pod zámkem a přes 

historické centrum na Náměstí Boženy Němcové. 

Odjezd místním autobusem linky ARRIVA 210528 (do Broumova) z náměstí Boženy 

Němcové v 10.15 do Točníka, příjezd v 10.31 – cena 20,- (10,-) jízdné hradí každý sám. 

Jízda autobusem 8 km. 

Od zastávky Točník ke hradu je to pěšky 300m. 

 

Prohlídka hradu Žebrák – je bez průvodce a má trvat asi 30 minut. 

Vstupenky si na místě uhradí každý sám.  

(Vstupnka na oba hrady : dospělí 250,- senioři 200,- Kč)  

Ve 12 hodin pěší přesun na hrad Točník – má trvat asi 30 minut, ale půjdeme volněji, 

nejprve po silnici, dál stoupání lesní pěšinou s převýšením asi 120m, cestou mají být vyhlídky 

do krajiny, značená vyhlídka je u hradu. 

Prohlídka hradu Točník – je rovněž bez průvodce a má trvat asi 60 minut, na nádvoří 

hradu je na internetu uvedena možnost pouze občerstvení. Proto si raději s sebou 

vezměte něco malého k jídlu na poledne. 

Ve 14.30 pěšky přesun dolů do Točníka k autobusu do Hořovic.  

 

Odjezd místním autobusem linky ARRIVA 210528 z Točníka v 15.27 (linka z Broumova) 

do zastávky Hořovice-Valdek, příjezd v 15.42 – cena 17,- (8,-) jízdné hradí každý sám.  

Jízda autobusem 7 km 

U zastávky Hořovice-Valdek je restaurace Valdek s možností zakoupení jídla a pití. 

Mělo by na to být asi 40 minut času. Pěší přesun asi 800m do železniční stanice Hořovice 

má trvat asi 15 minut, ale je to do stoupání. 

 

Odjezd vlakem R771 z Hořovic 16.51, do Prahy Hlavního nádraží v 17.51, tam přestup na 

osobní vlak do Českého Brodu s odjezdem v 18.15, do Č.Brodu v 18.51. 

 

Do žst.Hořovice a zpět se dopraví každý samostatně – přepravu dozoruje Antonín Řezáč. 

telefon 720391312 

Vedení skupiny na trase v Hořovicích a na oba hrady zajistí Vladimír.Zuska  tel. 723 139 084 

E-mailová adresa :  vladimir@zuska.cz,  

mailto:vladimir@zuska.cz

