
České středohoří 2016 
Ve dnech 30. září až 2. října 2016 se uskutečnil již druhý ročník výletu do 
Českého středohoří. Novinkou je, že kromě členů IPA ÚS Plzeň se 
zúčastnil i host z ÚS č. 124 Praha Jarda Honc. 

V pátek jsme se vydali zatím ve čtyřech (Jarda Antoš, Marek, Eva a 
fenka Adina) na Bukovou horu a dle skvělé Markovo přípravy jsme 
v lese, mimo značené turistické trasy, našli skalky Ptačí kameny a 
zříceninu hradu Vraty. Tím, že jsme tam byli ve všední den, byli jsme 
tam úplně sami, počasí nám také přálo, tak to byl pěkný, i když od auta 
ne moc dlouhý výšlap.  

Dále jsme vyšli na Humboltovu vyhlídku na Bukové hoře, je odtud vidět 
až do Ústí nad Labem. Pak jsme popojeli a už s báglama vyšlápli na 
kopec Ronov, kde jsme na zřícenině hradu Ronov u ohýnku strávili 
příjemný večer a přespali ve stanu. Tedy Jarda s Adinou nespali ve 
stanu, ale pod dřevěnou stříškou na hromadě listí. 

Na zřícenině hradu Ronov se do dnešních dnů zachovaly obvodové zdi 
budov, zbytky hradeb a věže, o slovo se hlásí i výhled do kraje, 
především na severovýchod.  Jsou odtud krásně vidět Holanské rybníky i 
mohutný kopec Vlhošť, v dáli se zvedá Bezděz, Ralsko, Ještěd a je vidět 
i poutní místo Ostré a nádherný Říp. Po ránu bývá v nížinách opar, 
kulaté kopečky z něho vystupují jako bábovičky na písku. 

Kopec Vlhošť byl na programu v sobotu. Na úpatí kopce jsme se sešli 
v plánovaných 10:00 hod. s dalšími účastníky vandrování s Milošem, 
s Jardou Honcem a na část dne se přidal dávný známý z Ústí nad 
Labem Renek. Společně jsme zdolali i vrchol Vlhoště 613,5 metrů nad 
mořem, i když k němu nevede značená cesta. Byl to náš nejvyšší vrchol 
z celého vandrování. Po návratu k autům jsme popojeli k zřícenině hradu 
Hřídelík, to je další krásné místo v Českém středohoří. Nocování na 
Ronově jsme opět zahájili posezením u ohně a opékáním špekáčků.  

V neděli jsme prošli část tajemného kaňonu potoka Kolné, vylezli jsme 
na rozhlednu Strážný vrch u Merboltic a výlet jsme zakončili na 
Kopečku, což je restaurace v České Lípě. Počasí bylo celou dobu 
příznivé, až po nasednutí do aut při cestě domů začalo pršet. Výlet to byl 
tedy nádherný, jen pro Jardu to bylo těžší. Jeho auto se totiž porouchalo, 
musel ho nechat odtáhnout do České Lípy, pak jel s Milošem do Prahy a 
v dalších dnech řešil opravu auta a jeho vyzvednutí v České Lípě. Přesto 
však na tento nádherný kraj nezanevřel a plánuje si tam pořídit 
chaloupku.  

http://www.treking.cz/regiony/bezdez.htm
http://www.treking.cz/vrcholy/jested.htm


 

 

 Ronov 

 

 

Ronov 

 

 



 

 

 Vlhošť 

 

 Vlhošť 

 

 



 

 

 

Ptačí kameny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Strážný vrch 

 


