
 

Varnsdorf – Ještěd 
Jedná se o NEškolní akci, kde NEBUDE zajištěn pedagogický dozor. 

Jde o pochod z Varnsdorfu na Ještěd, ke kterému se mohou na vlastní zodpovědnost přidat osoby 
starší 15-ti let. Pochod začíná ve Varnsdorfu 13.9.2019 v 16:00 u kostela bez věže v Karlově ulici. Po 
příchodu na Ještěd je další postup dojít tramvajovou zastávku pod Ještědem a následný odjezd na 
Vlakové nádraží v Liberci. Odtud pojede každý svým směrem domů (14.9.2019).  

Účastníš se na vlastní zodpovědnost, a proto nejsi nucen dodržet plánovaný postup. 

 

S sebou: 

• Pohodlnou obuv a oblečení na ven (Klidně tepláky apod.  V čem se budeš cítit pohodlně, a 
nebude vadit, když si to ušpiníš.) 

• Pláštěnku nebo oblečení pro nepřízeň počasí 
• Doporučuji náhradní ponožky 
• Jídlo (dostatek) + doporučuji hroznový cukr 
• Pití (dostatek) 
• Peníze: cca 300 Kč na cestu zpět a tramvaj. Dále pak mohou nastat další situace vyžadující 

finanční prostředky. 
o Pokud ukončíš pochod dříve, může se stát, že budeš muset kvůli vhodnému spoji 

domů dojet do Liberce a odtud teprve domů. 
o Po cestě bude možné dokoupit potraviny, případně si v Liberci koupit oběd. V tomto 

případě doporučuji si sebou vzít více peněz.  
• Nabitý mobilní telefon 
• Platný občanský průkaz (kdyby něco  ) 
• Baterku + náhradní baterie (není nutnost, ale pokud máš, bude určitě lepší ji mít) 
• Náplasti na puchýře popř. další lékárnické vybavení (stahovací obvaz, obvaz, dezinfekce, …) 
• Potřebné léky 

 

Prvky, které mohou přivodit potíže: 

Alkohol a jiné omamné látky raději neber. Mysli na ostatní, kterým můžeš zkazit výlet. 
 
Zajistit: 

Pokud se rozhodneš ukončit pochod dříve, je vhodnější domluvit si předem někoho známého, kdo 
bude tu noc schopný pro tebe zajet a odvézt zpět domů. Můžete se dohodnout i ve více lidech a 
domluvit si jednoho známého kvůli případnému odvozu. Takto domluvený odvoz je vhodnější a 
mnohdy rychlejší, než čekat na spoj hromadné dopravy do ranních hodin. K předčasnému ukončení 
pochodu totiž dochází nejčastěji kolem 1-3 hodiny ranní, kdy jiné spoje nejedou. 

Plán trasy: 

Plán trasy se může dle situace měnit. Snahou však stále bude jít po českých turistických cestách. 



 

Dolní Podluží -> (po modré) Pod Ptačincem -> (po červené) Chata Luž -> Dolní Světlá ->Krompach -> 
(po zelené, modré, červené) Petrovice -> (po modré) Rynoltice (přes hlavní silnici) -> (po zelené, 
červené) Ještěd 

Dle serveru mapy.cz jde o cca 48 km. 

Odhadovaná doba pochodu je cca 20 hodin. Z toho je ale cca 6 hodin přestávek a odpočinku. 

Přesný plán cesty zde: https://mapy.cz/s/1Hsra 

Cesta zpět: 

Zjisti si, které spoje ti jedou domů přímo z Liberce. Popř. je možné, když pro tebe někdo zajede. 

https://mapy.cz/s/1Hsra


 

Souhlasím s výše uvedenými informacemi a svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že se budu chovat 
tak, aby mým jednáním nedošlo k: 

• porušení zákonem stanovených pravidel soužití 
• ohrožení bezpečnosti a zdraví druhých osob a mé osoby 

 

 

Jméno a příjmení účastníka: ..................................................................................................................  

 

Podpis účastníka: ...................................................................................................................................  

 

 

 

Souhlasím s výše uvedenými informacemi a souhlasím s účastí mého syna (mé dcery) na této akci. 
Souhlas stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. 

 

 

Datum podpisu: .....................................................................................................................................  

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  ...............................................................................................  

 

Podpis zákonného zástupce: .................................................................................................................  

 


