
 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM K AKCI 

S OVýTem PODZIMNÍ TOULKY PO BESKYDECH 

(28.-31.10.2021)  
 

  ! Nezapomeňte vzít s sebou doklad o očkování ! 

- DŮLEŽITÉ: VEZMĚTE S SEBOU TAKÉ ROUŠKY NA ÚSTA A NOS!., 

  

- sraz účastníků: ve čtvrtek 28.září 2021 v 7.30 hodin v České Lípě na hlavním 

nádraží 

- odjezd: ve čtvrtek 28.října 2021 v 7.38 hodin rychlíkem Arriva z hlavního 

nádraží v České Lípě, cesta do Ústí nad Labem a odtud rychlíkem "Krušnohor" v 

9.22 hodin do Prahy (odjezd z Teplic v 8.50 hodin)., příjezd do Prahy v 10.37 

hodin a odjezd v 11.12 hodin rychlíkem SC Pendolino do Ostravy. Odtud osobním 

vlakem do Návsí (příjezd v 15.43 hodin) a autobusem do Horní Lomné (příjezd 

v  Ve všech rychlících máme zajištěny místenky. 

- předpokládaný návrat: v neděli 31.října 2021 v 18.27 hodin do Prahy hl.n., v 

21.06 hodin do Teplic či ve 21.24 hodin do České Lípy. Z Ostravy do Prahy 

pojedeme rychlíkem SC Pendolino. V rychlících z Ostravy do Prahy a z Prahy do 

Děčína máme zajištěny místenky. 
 

- program: 

1.den - čtvrtek 28.října 2021:  odjezd z České Lípy a z Prahy a cesta přes 

Ostravu (zde přestup) do Návsí (předpokládaný příjezd v 15.43 hodin)., zde 

přestup do autobusu (odjezd v 15.53 hodin nebo v 17.00 hodin) a cesta 

autobusem do Horní Lomné  (příjezd v 16.14 hodin nebo v 17.25 hodin)., poté 

ubytování v penzionu., nocleh., 

2.den - pátek 29.října 2021: snídaně, pěší túra: Dolní Lomná - Pod Lačnovem - 

Lačnov rozc. - Kozí hřbety, Václavičky - Pod Malým Polomem - Malý Polom (pod 

vrcholem) - Horní Lomná (https://mapy.cz/s/besekukofa, délka: 11,8 km, stoupání: 483 

m, klesání: 483 m)., nocleh ve stejném ubytovacím zařízení., 

3.den - sobota 30.října 2021: snídaně, pěší túra: Horní Lomná - Velký Polom 

(vrchol, 1067 mn.m.) - rozhledna Tetřev - Kamenná chata Velký Polom - Dolní 

Lomná (https://mapy.cz/s/kocabemada:, délka: 13,8 km, stoupání: 475 m, klesání: 

606 m)., autobusem z Dolní Lomné do Horní Lomné, odjezd 17.15 h, návrat do 

Horní Lomné v v 17.20 h)., nocleh ve stejném ubytovacím zařízení., 

4.den - neděle 31.října 2021: snídaně, pěší túra (POZOR, I S BATOHY NA 

ZÁDECH nebo volný program v Horní Lomné a kolem poledne přesun autobusem z 

Horní Lomné na nádraží v Návsí): Horní Lomná - rozhledna Kozubová (981 mn.m.) - 

Milíkov, aut.zast. Pila (https://mapy.cz/s/badojucape, délka: 12 km, stoupání: 

438 m, klesání: 551 m)., 

https://mapy.cz/s/galezesefe


ve 12.58 hodin odjezd autobusem do Bystřice a odtud ve 13.22 hodin vlakem přes 

Ostravu do Prahy (příjezd v 18.27 hodin) a dále do Děčína, příp. Teplic., návrat 

do České Lípy ve 21.24 hodin., cesta z Ostravy do Prahy rychlíkem SC Pendolino, 

ve všech rychlících máme zajištěny místenky., 
 

- zavazadla:  

   nejsou sice omezena, ale pozor! Poslední den je musíme nést na zádech 12 km... 
 

- kapesné: 

  vstupy do kulturních a historických památek: nejsou vstupy 

  

- ubytování: 

   3x ubytování v penzionu v Horní Lomné ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a 

koupelnou 

  

- stravování: 

   v rámci noclehů jsou zajištěny snídaně (3x) 

  

- zajímavé odkazy na navštívená místa (doporučuji zakoupit nebo v knihovně 

půjčit také tištěné průvodce) 

            omlouvám se, ale pamatujte, že Vás všude odvezu, vše navštívíme, 

            ale profesionální průvodce s námi nejezdí a nejede!: 
 

www.idnes.cz/cestovani/lyzovani/beskydske-polomy-na-

bezkach.A130103_145953_lyze_tom 

www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/turiste-si-pripomneli-90-vyroci-vzniku-

chaty-na-velkem-polomu-40147003 

www.turistika.cz/mista/velky-polom/detail 
 

- předpověď počasí:  

www.weatheronline.cz/Cesko/Trinec.htm 

 


