
Klub Českých turistů, odbor Český Brod, zve  

ve středu 21. září 2022 
na výlet 

 „Lesem z Konárovic do Týnce nL“ 
 

Sraz:           v 8:20 hod v hale nádraží v Českém Brodě. Zde si každý zakoupí 
jízdenku pro jízdu tam do stanice Kolín i pro odpolední cestu zpět z Týnce nL do 
Českého Brodu. Vlak odjíždí v 8:37, v Kolíně má být v  9:10 hod a máme zde  čas 
na pohodlný přestup na autobus č. 535 před nádražím (linka ve směru Hlavečník) s 
odjezdem v 10:15 hod od nástupiště č. 8. Z autobusu v Konárovicích vystoupíme u 
obecního úřadu, v 10:37 hod.  
Doporučení: počasí by dle dostupné předpovědi mohlo být po několika deštivých 
dnech již jen chladnější. V každém případě se hodí dobré boty, hole, větrovka. Vodu 
i jídlo sebou, občerstvení je možné obstarat jen ráno v Kolíně na nádraží a poté až v 
cíli cesty v Týnci nL. Zde je v dosahu náměstí restaurace, obchod i kavárna.  
 
Trasa:         po krátké odbočce k zajímavému, byť nepřístupnému zámku s kostelem 
Povýšení svatého kříže  v Konárovicích, jemuž rozhodně stojí za to věnovat 
pozornost. Opustíme střed obce a půjdeme lesem po modré značce k zelené od 
Kolína a do osady Jelen. Odtud, dále již jen borovým lesem a dubinou po zelené 
pokračujeme až do cíle naší pěší cesty, přes náměstí v Týnci nL na železniční 
zastávku přes most za řekou. Písčitá lesní cesta vede až na okraj Týnce po úrovni 
ca 250 m n.m. na konci lehce klesá, na kraj města trasa lehce vystoupá a pak už k 
náměstí a ke dráze jen klesá na ke 210 m n.m.  Přiložena mapka. 
V Týnci nL lze po posílení uvažovat o krátké odbočce z Masarykova náměstí za roh 
na přilehlé náměstí Komenského s třemi školami a kostelem Stětí Sv. Jana Křtitele; 
od pomníku za ním je pěkná vyhlídka přes hluboké údolí Labe. Zájemci se též 
mohou alespoň krátce věnovat nahlédnutí do Muzea historie města a rodiny 
Pernerů v budově nejstarší z nich.  
Délka pěší trasy je 8,0 km. Odbočky na začátku a konci by se do jednoho 
kilometru navíc měly vejít.  
 
Zpět:           osobní vlak z Týnce nL do Kolína jezdí po celé odpoledne i navečer 
zhruba každou hodinu. Bez velkého spěchu se hodí např. spoj v 16:15, který je v 
Kolíně v 16:28, s přípojem do Č. Brodu odjíždějícím v 16:50 a příjezdem v 17:29 
hod.  
K možné úhradě cestovného – podepsané jízdenky budou od členů OT vedoucím 
vybrány a předány k proplacení, ve formě doporučené výborem.  
 
Vedoucí výletu: Jirouškovi, tel. 604255338, 604146659 
e-mail jan.jirousek.43.gmail.com  
 
 
 

 


