
Exkurse Lysá nad Labem – Čelákovice přes Byšičky
13.4.2017
Sraz 
Nádraží Lysá n. Labem 9:00
(např. vlakem z Prahy 
Masarykovo n. odj. 8:21)

Cíl vlak Čelákovice Jiřina
Odjezdy na Prahu vždy po 
půlhodině HH:01, HH:31

Trasa cca 11 km
Na mapě jen přibližně

Vybavení: Cedník (ne čajové sítko), bílá miska (kam se dá vyklopit obsah cedníku), entomologická pinzeta, lupička, průhledné pouzdro na
legitimaci (….dalekohled, fotoaparát). 
Trasa by měla být zvládnutelná suchou nohou, ve velké většině po cestách nebo nezarostlým lesem (na vysoké kopřivy bude naštěstí ještě
brzo), ale na březích tůněk bývá kluzko a mokro, navíc může být zpestřena přecházením tůní po padlých kmenech. Pokud bude po dešti (či
přímo pršet), tak cesty budou dílem blátivé. 

Kontakty na vedení exkurse
(pro zbloudilce či opozdilce):
Martin Černý: 608 900 882
Adam Petrusek: 602 656 937



Podle Vltavy do Drahanské rokle a do  Čimic 

sraz 9:00 konečná autobusu 112 u 
Zoologické zahrady, konec kdesi v 
Čimicích.  
Trasa v oblasti Drahanské rokle se 
může měnit dle místních dispozic. 

Vybavení obvyklé 

Konec odpoledne kolem 15 hodiny.

Pro zbloudilce a opozdilce kontakt na 
vedení exkurse:  
Martin Černý 608 900 882 
Adam Petrusek 602 656 937 

21.4. 2017



Exkurse Libický luh 

(odjezd Masarykovo n. 8:39) 
Sraz nádraží Velký Osek 10:03 
Konec/odjezd – Libice n.Cidlinou, vlaky 
na Prahu jezdí vždy v HH:51, obvykle se 
stíhá 15:51. 
Na konci exkurse možná fakultativní odbočka k 
restauraci na soutoku Labe a Cidliny. 
(pro ty co by jeli autem – ideální je jej nechat ráno v Libici a dovézt se 
do Oseka vlakem, pak ho tam na zpáteční cestě máte připravené) 

Vybavení: Cedník (ne čajové sítko), bílá miska (kam se dá vyklopit 
obsah cedníku), entomologická pinzeta, lupička, průhledné pouzdro na 
legitimaci (….dalekohled, fotoaparát). 
Trasa by měla být zvládnutelná suchou nohou, ve velké většině po 
cestách nebo nezarostlým lesem (na vysoké kopřivy bude naštěstí ještě 
brzo), ale na březích tůněk bývá kluzko a mokro. Pokud bude po dešti 
(či přímo pršet), tak cesty budou dílem blátivé.   
Kontakty na vedení exkurse (pro zbloudilce či opozdilce): 
Martin Černý: 608 900 882, Adam Petrusek: 602 656 937 

22.4. 2017 



Divoká Šárka- Šárecký potok 
Sraz 9:00 konečná 
tramvaje 26 – Divoká Šárka 
• Trasa – přehrada Džbán, pak údolím

Šáreckého potoka až na Jenerálku (odtamtud
MDH na Evropskou)

• Vybavení: Cedník (ne čajové sítko), bílá
miska (kam se dá vyklopit obsah cedníku),
entomologická pinzeta, lupička, průhledné
pouzdro na legitimaci (….dalekohled,
fotoaparát).

• Trasa by měla být zvládnutelná suchou
nohou, ve velké většině po pohodlných
cestách. Při lovení zvěře bude občas nutné
zabrození do mělkého potoka.

• Kontakty na vedení exkurse (pro zbloudilce
či opozdilce):

– Martin Černý: 608 900 882
– Adam Petrusek: 602 656 937

28. 4. 2017 



Jizera - Káraný 

Sraz – 8:50 Čelákovice nádraží 
(odjezd 8:21 Praha Masarykovo n.) 

Trasa: od nádraží k těžebním jamám lázní Toušeň, 
pak zastávka na pískovnách, poté přes most, zastávka 
u Labe, cca 11:30-12:30 exkurse do vodárny, pak po 
pravém břehu Jizery se zastávkami až do ž.st. 
Otradovice. 

Vybavení: Cedník (ne čajové sítko), bílá miska (kam 
se dá vyklopit obsah cedníku), entomologická 
pinzeta, lupička, průhledné pouzdro na legitimaci 
(….dalekohled, fotoaparát). 

Počítejte s bahnem (lázně Toušeň) a osvěžujícím 
broděním v Jizeře – a bývá tam hluboko, holínky 
nestačí! Jinak je to po pohodlných cestách. Cestou 
není obchod (leda hned v Čelákovicích) , ale napít 
vody se dá ve vodárně. 

Kontakty na vedení exkurse (pro zbloudilce či 
opozdilce):   
Martin Černý: 608 900 882, Adam Petrusek: 
602 656 937 

4. 5. 2017 



Čihadla – z Kyjí do Dolních Počernic 

sraz vlaková zastávka Kyje (směr z Prahy) 
8:50 (ideálně vlakem z Masaryčky 8:38 )

Trasa bude dílem mokrá, i s možností bažinek či 
zabrození. 

Vybavení obvyklé, po cestě není možnost nákupu ni 
občerstvení, to až na konci v D. Počernicích . 
Konec na MHD  (autobusy 109, 163) v Dolních 
Počernicích, nebo lze jít na vlak. 

11. 5. 2017 



Podle Botiče Průhonickým parkem (možná až do 
Petrovic)

Sraz zastávka Průhonice-Hájovna 9:11, autobusem 385 
z Opatova (stanice metra C) 9:00 (směr Říčany). 
Doporučujeme stihnout, protože další jede za hodinu. 

Trasa bude kopírovat (s případnými odbočkami) červenou značku, 
půjdeme podle Botiče možná až do Petrovic nebo skončíme už v 
Průhonicích . Na začátku se budeme snažit projít Průhonickým parkem 
(rybníky Labeška, Podzámecký), doufám, že po nás nebudou chtít vstupné 
(loni nechtěli). 
Vybavení obvyklé, tedy bílá miska, entomologická pinzeta, lupička, 
průhledné pouzdro na legitimaci, zápisník. 
Pro zbloudilce či opozdilce kontakt na vedení exkurse: 
Martin Černý 608 900 882, Adam Petrusek 602 656 937 

12. 5. 2017 



Polabím z Čelákovic do Přerova (v Hrbáčkových stopách) 

Sraz 9:00 žel. zastávka Čelákovice – Jiřina (ideálně vlakem z Masarykova n. 8:21)  
Vybavení obvyklé, boty dobré i do bláta (půjde se i necestou, ale žádné drama), trasa viz mapka – konec v Přerově u 
skanzenu. Cesta zpět nejlépe autobusem z Přerova zpět do Čelákovic na vlak do Prahy.  Autobus k vlaku jezdí +/- každou 
hodinu.  

19.5.2017

Pro zbloudilce či opozdilce kontakt na vedení exkurse: 
Martin Černý 608 900 882, Adam Petrusek 602 656 937 



Pšovka (Kokořínsko)
sraz 10:07 na vlakové zastávce Lhotka u Mělníka 

Luxusní doprava přímým vlakem 8:40 z Prahy hl.n. 
- Sp.1938 "Kokořínsko". (to dříve nebývalo).

Spojení zpět: pozdní - vlak až 16:30 do Mělníka a 
pak busem Praha-Ládví, nebo přímý vlak 17:42. 
Dříve jen pěšmo do Mělníka a pak busem.

Pozor – bude se brodit cca 150m potokem, kde 
jsou ostré lastury plus lidské artefakty, tudíž 
nutně adekvátní boty!!  Jinak vybavení obvyklé 
exkursní - tedy bílá miska, entomologická pinzeta, 
lupička, průhledné pouzdro na legitimaci, zápisník. 
Trasa exkurse sama o sobě krátká, avšak na 
zážitky bohatá.  

Jinak my (asi) přijedeme autem, tudíž se neplašte, že 
se cestou tam nebudeme vyskytovat ve 
vlaku/autobuse. 

Pro zbloudilce či opozdilce kontakt na vedení 
exkurse: 
Martin Černý 608 900 882, Adam Petrusek 602 
656 937 

 
20. 5. 2017 



Sraz v Měchenicích na nádraží v 9:40 
Příjezd do Měchenic třeba vlakem Os 2053 
z Prahy hl.n. (8:55) - Vršovic (9:00) přes 
Krč (9:07), Bráník (9:11), Modřany (9:14), 
Komořany (9:17) a Zbraslav (9:20)   
Měchenice 9:33 

Pro vlastníky tramvajenek – platí až do 
Zbraslavi, proto kupujte lístek na trasu 
Zbraslav – Měchenice. Lze využít skupinové 
jízdné. 

Odjezd pak z Bojova (vlaky do Prahy 
hl.n.) v 13:13, 15:43 (a další, poslední 
vlak od hospody 19.43) 

Trasa exkurse: 
Půjdeme z Měchenic stále podle potoka, 
převážně cestou, ale s četnými brody, 
do Bojova na zastávku. Trasa cca 8 km. 

Na začátku v Měchenicích je krám. 
V Bojově je na vlakové zastávce hospoda 
i s jídlem (kategorie gambáč / klo bása / 
nakládaný hermelín). V sobotu doufejme 
otevřená. 

Bojovský potok po trase Měchenice (nádraží) – Bojov 
27. 5. 2017 
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