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Sraz účastníků v 8.20 hod v hale u osobní pokladny ČD v žst.Český Brod. 

Nákup jízdenek Český Brod – Bezpráví tam; Brandýs nad Orlicí – Český Brod 

zpět. 

Odjezd z Českého Brodu  před staniční budovou v 8.40 hod. náhradní 

autobusovou dopravou přímo do Kolína př. 9.10 hod. Přestup na Slovácký 

expres směr Luhačovice odj. 9.34 hod. Vystupujeme v Chocni 10.20 hod. 

Přestup na náhradní autobusovou dopravu směr Ústí n.Orl. odj. 10.39 hod.Za 

15‘ vystupujeme na zast. Orlické Podhůří, Říčky rozcestí (náhradní za zastávku 

ČD Bezpráví).Odtud pak  po rovině přes osadu Říčky a po značené cestě přes 

Klopoty s klesáním do údolí Tiché Orlice  a souběhem s cyklotrasou  k zastávce 

ČD Bezpráví.Odtud je možno pokračovat po červené po levé straně Tiché Orlice 

s krátkým stoupáním a posléze mírným klesáním do Brandýsa n.O. nebo po 

pravé straně Tiché Orlice po cyklostezce po rovině (…….) do Brandýsa n.O. 

V prvním případě dojdeme za cca 3 hodiny do centra města  a budeme mít 

v nohách 8,6 km, v druhém případě  o 600m méně. Po cestě nenarazíme na 

žádné veřejné občerstvení, takže jídlo a pití s sebou.. Na konci výletu nám město 

Brandýs n.L nabízí. dvě restaurace a cukrárnu,sympatické náměstí s radnicí i 

možný výstup na  zříceniny hradu Brandýs ( bez výhledů), a též cca 1km chůze 

tam a zpět k památníku J.A.Komenského a labyrintu z habrového porostu 

a  nebo procházku v parku soukromého rehabilitačního sanatoria. 

Odpoledne nastoupíme buď na náměstí nebo u zmíněného sanatoria do náhradní 

autobusové dopravy a vydáme se na cestu zpět.A to těchto časech: 

Brandýs n.O. odj. 14.53;15.15;15.55 náhr.autob.doprava do Chocně a odtud 

rychlíkem do Kolína a dále přímým autobusem bez zastávek  (NAD) do 

Č.Brodu k nádraží př 17.30,18.00, 18,30 hod. 

Jízdné bude účastníkům zčásti dotováno.Bohužel stavební  práce na 

trati Poříčany – Kolín a Choceň – Ústí n.O. budou probíhat prakticky celé 

prázdniny a tak pokud se chceme projít údolím Tiché Orlice, musíme akceptovat 

tuto autobusovo – vlakovou anabázi za drážní jízdné. 

Pro lepší orientaci  přikládám mapy navštívené oblasti. 

 
 

S pozdravem Antonín Řezáč, vedoucí výletu 

  

V Českém Brodě 3.7.2021 
 

http://j.a.komenského/

