
NOČNÍ POCHOD ČESKÝM RÁJEM 2022 

Jičín – Turnov 

 

Popis trasy 
Jde se po turistických značených cestách z Jičína do Turnova. Trasa je dlouhá cca 31 km. Všichni účastníci 
obdrží při registraci v den pochodu podrobný popis trasy a záznamník kontrol. 

Trasa vede z Jičína přes Holín, Prachov, Pařez, Mladějov, Svitačku, Trosky, Vidlák, Hrubou Skálu a 
Valdštejn do Turnova. 

Start pochodu 
Hromadný start se uskuteční v sobotu 20. 8. 2022 v 16:30 hod. od Valdické brány v Jičíně. 
Případné individuální starty jsou možné od 16:30 – 17:00 hod. 

Před samotným startem se každý účastník musí registrovat ve stánku u pořadatelů. Stánek se nachází na 
Žižkově náměstí v Jičíně (v blízkosti Valdické brány). Registrace probíhá od 15:00 hod. Při registraci každý 
účastník odevzdá podepsané prohlášení (prohlášení účastníka je možné si vytisknout na webových 
stránkách www.nelelkuju.cz nebo obdržet při registraci). Žádáme vás, abyste se nejdříve registrovali a 
případný zbylý čas využili např. na občerstvení či k prohlídce města. 

Cíl pochodu 
Cíl pochodu se nachází v areálu turnovské hvězdárny na Vrchhůře. 
Časový limit pro úspěšné dokončení pochodu je 12 hodin, tedy do 4:30 hod. 

Startovné 
Dobrovolné cílovné. 

Povinná výbava 
čelovka nebo baterka či jiná svítilna + náhradní baterie 
reflexní prvky 
nabitý mobilní telefon 
turistická mapa Českého ráje v elektronické nebo papírové podobě 
tužka nebo jiná psací potřeba 
dostatek pití na cestu 

Doporučená výbava 
píšťalka, pevná obuv, trekingové hole, obinadlo, náplast, vlastní jídlo 

Co vás čeká v cíli 
předání účastnického diplomu 
posezení u ohně s malým občerstvením 
astronomické pozorování oblohy 
pokec s podobně „laděnými“ lidmi 
tombola 

 

 



Přihlášení 
Z organizačních důvodů vás žádáme o přihlášení jedním z níže uvedených způsobů do středy 17. 8. 

  1/ vyplněním on – line formuláře na webových stránkách www.nelelkuju.cz 

2/ zasláním e-mailu na adresu nelelkuju@seznam.cz 

3/ zasláním sms zprávy na telefonní číslo 608 137 338 nebo 776 317 283 

Při přihlášení vždy uveďte jméno, příjmení a e-mail účastníka! 
Počet míst omezen! 

 

Převoz zavazadel z Jičína do Turnova 
Účastníci pochodu mohou využít převozu zavazadel z Jičína do Turnova. Účastník, který chce této služby 
využít, tak při registraci odevzdá uzavřené zavazadlo (ne otevřenou tašku) k označení a následnému 
převozu do prostoru cíle v Turnově. Žádáme vás, abyste nedávali do zavazadla cenné věci (např. 
doklady, peníze, mobily, notebooky, foťáky, atd.). 

Doporučený přesun na start do Jičína 
Pro turnovské účastníky – doporučujeme využít vlakového spojení z turnovského hlavního nádraží 
s odjezdem vlaku v 13:34 nebo 14:45 hod. nebo ze zastávky Turnov město v 13:40 nebo 14:51 hod. 

Pro mimo turnovské účastníky – doporučujeme nejdříve přijet autem do Turnova a auto zde zaparkovat. 
Přejít na vlak, který vás přepraví do Jičína. Vlak odjíždí z  turnovského hlavního nádraží v 13:34 nebo 
14:45 hod. nebo ze zastávky Turnov město v 13:40 nebo 14:51 hod. 

Samozřejmě existují i jiné přesuny - taxi, taxi-manžel/ka, taxi-kamarád/ka, vrtulník, pěšky …….. 

Ostatní informace a doporučení 
Pochod se uskuteční za každého počasí. 

Pořadatel nezajišťuje občerstvení na trase pochodu. 

V cíli na Vrchhůře je možné přenocovat ve vlastním stanu a spacáku. 

Doporučená místa k zaparkování v Turnově: 
 - v omezeném počtu u hvězdárny na Vrchhůře (cca 20 aut); prosíme účastníky, aby zaparkovali svá 

auta pouze po stranách parkovací plochy, která se nachází přímo před hvězdárnou. 
 - parkovací místa na sídlišti Výšinka 
 - parkoviště u kulturního střediska Střelnice (U Raka) 
 - parkoviště u sportovního areálu Maškova zahrada 
 - parkovací plocha u vlakové zastávky Turnov město 
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