
KČT,SPOLEK ODBOR SYNTHESIA PARDUBICE,
Klášterní 54, 530 02 Pardubice,

Ze Železného Brodu přes Vranov a bludiště Kalich

Pěší výlet s dopravou vlakem ČD dne 31. 8. 2019.

Hlaste se telefonicky nebo emailem do večera 30. 8. 2019.

Odjezd: V 7:03 hod. z nádraží ČD  v Pardubicích (z Rosic n./Lab. v 7:08 hod.), sraz
              účastníků v 6:45 hod. na nádraží.

Příjezd: Železný Brod v 8:56 hod.

Mapa: KČT 1 : 50 000  č.19  Český ráj

Stravování: Z vlastních zdrojů, v restauraci  Malá Skála, nebo v Železném Brodě.
                                

Výlet je zařazen do kalendáře akcí KČT,spolek odbor Synthesia Pardubice plánovaného 
období  a  oblasti KČT Pardubický kraj. Členové a nečlenové KČT jsou pojištěni během 
organizované akce, člen KČT i během organizované dopravy na akci u pojišťovny VZP, a.s. 
od 1.2.2019, IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 1310001770

Naplánovaná trasa:

Železný Brod ČD k poště na Z – Besedice roz. (4,7 km) Č - 700 m  na M (5,4 km) - skalní  
bludiště  Kalich – po  700 m  na Ž (6,1 km) -  skalní bludiště Chléviště – po  1,1 km na Č - 
Pánovo pole (7,2 km) – Malá Skála kaplička (8,4 km) – M. Skála Pantheon rozc. (9,3 km)
Ž -  Žel. Brod ČD (celkem 15,8 km).

 návštěva zříc. hradu Vranov + 1,2 km
 trasu lze prodloužit na zříc. hradu Frýdštejn a zpět  + 6,2 km 
 trasu lze zkrátit a odjet vlakem z Malé Skály

Odjezdy vlaků:
Malá Skála:               14:51 hod.                         15:41 hod.     16:51 hod.
Železný Brod:            14:58 hod.   14:59 hod.     15:48 hod.     16:58 hod.      16:59 hod.
Příjezd do Pardubic:                      16:55 hod.                                                  18:55 hod.

Zajímavosti na trase:

Železný Brod – město se nachází v okrese  Jablonec nad Nisou. Část města zvaná Tráv-
níky – lidová architektura, od  roku 1995  je chráněnou vesnickou památkovou rezervací.
První písemná zmínka o Brodu pochází z roku 1352. Město leží v údolí řeky Jizery, je kři-
žovatkou pro turistické výpravy do Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje.
Mezi památky patří kostel sv.  Jakuba Většího s dřevěnou zvonicí. Kamenné schodiště
z Malého  náměstí   ke kostelu  je  lemováno  sochami sv. Anny, P. Marie  Karlovské a sv.
Jana Nepomuckého. Za kostelem je umístěn pískovcový smírčí kříž.
Budova Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské je z roku 1920. Budova kina byla po-
stavena v roce 1964 (vedoucí architekt Karel Hubáček – autor výsílače Ještěd).



Skalní bludiště Kalich je součástí skalních měst Besedických skal. Nachází se tam býva-
lá modlitebna, kde se ukrývali po Bílé hoře čeští  bratři a pořádali bohoslužby. Je tam oltář
a vytesaný kalich s letopočtem 1634.

Skalní bludiště Chléviště – jsou  zde především víc než  20  metrů  vysoké  skalní  věže.
Vyskytují se zde sluje (např. sluj V. Sadovského), puklinové  jeskyně (např. Matěje  Krocí- 
novského),  soutězky,  průchody,  zřícené skalní  bloky a vyhlídky. Husníkova vyhlídka  je 
pojmenována po řediteli pražského závodu AERO, dodávateli železa na zábradlí.

Malá Skála – obec se nachází  v okrese  Jablonec  nad  Nisou. První zmínky pocházejí již
z roku 1422, avšak  její jižní část vznikla jako samostatná ves Vranové již koncem 14. sto-
letí.Tehdy patřila s ostatními osadami k dominikánskému klášteru v Turnově.
Zřícenina skalního hradu Vranov se nachází na strmém pískovcovém bradlu nad obcí Ma-
lá Skála. Hrad byl postaven na  počátku 15. století, byl převážně dřevěný, proto se docho-
valo pouze velké množství místností a sklepů vytesaných do skály.
Novogotický letohrádek byl  postaven v roce 1926  na místě původní hradní kaple. Má po-
dobu kaple a nyní slouží jako hradní kavárna a galerie.
Zámek Malá Skála je nepřístupný a je v soukromém vlastnictví. Dříve sloužil jako rekreač-
ní zařízení pro zaměstnance Mototechny Mladá Boleslav.

Hezké zážitky, pěkné počasí a pohodu nám všem přeje

                                                                                                 Jan Dvořák

                                                                        (M: 774 884 941, jancendvo@seznam.cz)

Děkujeme sponzorům, za jejichž finanční podpory se akce KČT,spolek odbor Synthesia Pardubice
uskutečňují


