
 
 
 
 

6. podzimní setkání turistů 
Středočeské oblasti KČT v Libošovicích 

24.11. 2018 
 
 
Starty z Informačních center: 
Sobotka  - od vlakového nádraží po zelené turistické značce (IC na náměstí) 
Dolní Bousov  - od vlakového nádraží po žluté značce (IC u kostela za náměstím) 
Mnichovo Hradiště   - od vlakového nádraží na náměstí vedou turistické značky červená, modrá a zelená 

IC na Masarykově náměstí v budově Městského úřadu vpravo zezadu, 
naproti poště na autobusovém nádraží 

 
8 km - Z informačního centra v Sobotce se vydáme po zelené na zdejší vlakové nádraží. Dále budeme pokračovat 
po žluté přes Osek k rozcestí do Střehomi. Zde se dáme po modré k restauraci U Zvoničky. Z restaurace půjdeme 
zpět na rozcestí a budeme pokračovat dále po žluté na hrad Kost. Z Kosti budeme pokračovat po modře značené 
cyklostezce č. 4010 kolem bývalé Semtínské lípy do cíle v hotelu Český ráj v Libošovicích. 
 
10 km - Z informačního centra v Dolním Bousově půjdeme kolem kostela sv. Kateřiny na zdejší náměstí. Zde 
narazíme  na  modrou  a po ní půjdeme  kolem rybníku  Šlejferna, přes  Střehom k restauraci U Zvoničky a Vesec 
do cíle v hotelu Český ráj v Libošovicích. 
 
10 km - Z informačního centra v Dolním Bousově půjdeme kolem kostela sv. Kateřiny na zdejší náměstí. Zde 
narazíme na modrou a po ní půjdeme kolem rybníku Šlejferna, přes Střehom k restauraci U Zvoničky. Dále 
půjdeme po žluté na hrad Kost. Z Kosti budeme pokračovat po modře značené cyklostezce č. 4010  kolem bývalé 
Semtínské lípy do cíle v hotelu Český ráj v Libošovicích 
 
15 km - Z informačního centra v Dolním Bousově půjdeme kolem kostela sv. Kateřiny na zdejší náměstí. Zde 
narazíme na modrou a po ní půjdeme kolem rybníku Šlejferna, přes Střehom k restauraci U Zvoničky. Zde 
půjdeme po žluté na hrad Kost. Zde odbočíme na modrou, která nás dovede na náves do Dobšic. Tady pozor!. 
Značka odbočuje vlevo, my však půjdeme bez značení stále po silnici přes Rytířovou Lhotu do cíle v hotelu Český 
ráj v Libošovicích. 
 
17 km - Z informačního  centra v  Mnichově  Hradišti půjdeme  po červené na Zásadku  a Valečov.  Zde narazíme 
na zelenou, která nás povede přes Branžež a Novou Ves na rozcestí Chrby. Odtud dále po červené přes Pomníky 
na  hrad Kost. Z Kosti  budeme pokračovat po  modře značené  cyklotrase č. 4010  kolem bývalé  Semtínské  lípy 
do cíle v hotelu Český ráj v Libošovicích. 
 
21 km - Z informačního  centra  v Mnichově  Hradišti půjdeme  po červené na Zásadku  a Valečov. Zde  narazíme 
na  zelenou, která  nás povede  přes Branžež do  Nové Vsi. Zde uhneme  na žlutou, po  které dorazíme  do Drhlen. 
Z nich se dáme  po modré  na  rozhlednu Čížovka a k rozcestí  Pod Malou  Sněhurkou. Tady  opět změníme  barvu 
a to na zelenou, která nás dovede na rozcestí Chrby. Odtud dále po červené přes Pomníky na hrad Kost. Z Kosti 
budeme pokračovat po modře značené cyklotrase č. 4010 kolem bývalé Semtínské lípy do cíle v hotelu Český ráj 
v Libošovicích 
 
25 km - Z informačního centra v Mnichově Hradišti půjdeme po červené na Zásadku, Valečov až k rozcestí Skalka. 
Odtud po modré na Obětní kámen, Černou louži a na Hynštu. Zde odbočíme po červené do Příhraz. Z nich se 
vydáme po žluté přes Žehrov, Skokovy, Vysoké kolo, Podvyskeřský a Pleskotský mlýn na rozcestí Údolí Žehrovky. 
Odtud se vypravíme po červené do cíle v hotelu Český ráj v Libošovicích. 


