Klub českých turistů
odbor Krušné hory Sokolov
zve všechny zájemce o pohyb v přírodě a turistiku na výlet

Údolím Stebnického potoka
na Jarní setkání turistů v Lipové

v sobotu 23. března 2013

SRAZ ÚČASTNÍKŮ:
Žst. Sokolov 15 minut před odjezdem vlaku (abychom stihli domluvit a zakoupit zpáteční
skupinové jízdenky).

DOPRAVA:
Vlakem do žst. Lipová u Chebu. Karlovarský kraj nám připravil „úžasné“ spojení do této
krásné části Českého lesa, takže na výběr moc nemáme:
Tam:
Sokolov odj. 9:13 / Cheb příj. 9:41, odj. 9:59 / Lipová příj. 10:10
Zpět:
Lipová odj. 16:52 / Sokolov příj. 17:41
Lipová odj. 19:01 / Cheb příj. 19:11, odj. 20:05 / Sokolov příj. 20:39

TRASY:
8 km (individuální trasa)
Žst. Lipová – po NS Stebnický potok – na konci obce (0,5/0,5 km) doleva k tunelu pod tratí a doprava
údolím Stebnického potoka – rozc. Stebnický potok, brod (2,5/3km) – Paličský pahorek – (0,5/3,5km) –
Paličský mlýn (0,5/4km) – odbočka k prameni u mlýna a zpět (0,2/4,2 km) – Doubravský mlýn (0,8/5 km) –
Doubrava (0,8/5,8 km) – žst. Lipová (1/6,8km) – U Cihelny – Lipová, společenský dům (1/7,8 km)

12 km (vedená trasa)
Žst. Lipová – po NS Stebnický potok – na konci obce (0,5/0,5 km) doleva k tunelu pod tratí a doprava
údolím Stebnického potoka – rozc. Stebnický potok, brod (2,5/3km) – Paličský pahorek – (0,5/3,5km) –
Paličský mlýn (0,5/4km) – pramen u mlýna – Pod skalou – U rybníku – Hamerský potok – Kyselecký hamr
a pramen (1,7+odbočka,03/6km) – zpět k Paličskému mlýnu (1,7/7,7km) – Doubravský mlýn (0,8/8,5 km)
– Doubrava (0,8/9,4 km) – žst. Lipová (1/10,4km) – U Cihelny – Lipová, společenský dům (1/11,8 km)

PROGRAM V CÍLI:
Prezentace účastníků na Jarním setkání turistů v cíli hvězdicového pochodu. Společeská část
setkání s hudbou a možností občerstvení z nabídky hostitelské restaurace.

VYBAVENÍ:
Výstroj, obuv a oblečení podle aktuálního stavu počasí a terénu (podle Lobezského potoka bude
pravděpodobně hodně podmáčený), svačinu na cestu a pití (půjdeme krajinou krásnou, ale na
hospody pustou) a dobrou náladu (snad vydrží i těm, kterým nateče do bot).

VEDOUCÍ AKCE:
Ladislav Zoubek, mobil 725 729 570, e-mail: zoubek@gymso.cz

