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Odjezd v 7.00 z parkovišt� za ZS, autokar pojede p�es Lázn� Bohdane�, po p�edchozí domluv� 
s vedoucím zájezdu lze p�istupovat na zastávkách MHD na trase jízdy autokaru.  

Doporu�ená mapa K�T �. 22 Krkonoše 1:50 000 z r. 2003. 

Na akci jsou úrazov� pojišt�ni všichni ú�astníci, a to i ne�lenové K�T. P�ípadný úraz je 
kryt pojišt�ním z titulu p�íslušnosti TKSP k �STV. 

Navržené trasy pro b�žka�e: 
 1. Z parkovišt� v Janských Lázních na modrou tur. zna�ku, dále p�es „Zrcadlovky“ na 
rozcestí tur. cest v sedle pod Kolínskou boudou – 9 km, dále po �ervené tur. zna�ce sm�r �erná 
hora k rozcestí s lyža�skou, resp. na map� ozna�enou cyklistickou cestou odbo�ující vlevo 
(severovýchodní sm�r) – 0,9 km. Po lyža�ské cest�: P�ticestí – 1,9 km, Thámova bouda – 1,4 km, 
dále spole�n� se zelenou tur. zna�kou k Malým Tippeltovým Boudám – 1,3 km, Vlašské Boudy 
(horská farma) – 0,3 km, Hlaholka – 2 km, dále nezna�enou cestou (v map� ozn. jako cyklistická 
cesta) na Krausovy boudy – 1,9 km, Janské Lázn� – 2 km, parkovišt� autobusu – 1km. 
Celá trasa m��í cca 22 km. 
 
 2. Stejn� jako trasa 1 až po rozcestí s nezna�enou, lyža�skou cestou. Zde pokra�ovat dále 
po �ervené tur. zna�ce až k rozcestí se zelenou a žlutou tur. zna�kou (Václavák). Do Janských 
Lázní se vrátit po zelené tur. zna�ce kolem Velkých Pardubických Bud, Nad Modrými kameny a 
dále na rozcestí s modrou tur. zna�kou u Modrokamenné boudy. Odtud po modré tur. zna�ce zp�t 
do Janských Lázní.  
Celá trasa m��í cca 17,5 km. 
 
 3. Trasy 1 a 2 lze prodloužit – na rozcestí tur. cest v sedle pod Kolínskou boudou odbo�it po 
�ervené tur. zna�ce ve sm�ru Lu�iny, Liš�í hora. Po dosažení cíle odbo�ení se vrátit zp�t (stejnou 
cestou) na rozcestí tur. cest v sedle pod Kolínskou boudou a do Janských Lázní pokra�ovat dále 
dle trasy 1 nebo trasy 2. Dle cíle odbo�ení nutno uvažovat s prodloužením výše uvedených tras o: 
– Kolínská bouda + 2 x 0,5 km; – Lyža�ská bouda + 2 x 4 km; – pop�. Chalupa na Rozcestí p�es 
vrchol Liš�í hory (1362,6 m) + 2 x 7,5 km. 

D�ležitá telefonní �ísla:� 
Horská služba Janské Lázn�: 499 895 151, 606 157 936,  �idi� autokaru p. Šimek: 602 245 220 

  Odjezd autobusu z parkovišt� v Janských Lázních v 16.30 hodin. 
 
 P�íjemn� prožitý den p�eje 
              Old�ich Lát, tel. 724 401 122 
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M�sto 
��������	


podporuje 
sport 
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D�kujeme! 
 

 

J ANS KÉ  L ÁZ N� 
Autokarový lyža�ský zájezd v sobotu 9. února 2008 

 


