KČT, SPOLEK ODBOR SYNTHESIA PARDUBICE
Registrační číslo KČT 109209
Klášterní 54, 530 02 Pardubice, www.tksp.info

Z TURNOVA DO MALÉ SKÁLY
Pěší výlet s dopravou vlakem ČD dne 29. 8. 2020
Hlaste se telefonicky nebo emailem do večera 28. 8. 2020
Odjezd: V 7:03 hod. z nádraží ČD Pardubice (z Rosic n./Lab. v 7:08 hod.),
sraz účastníků v 6:45 hod. na nádraží.
Příjezd: Turnov v 9:16 hod.
Mapa: KČT 1 : 50 000 č. 19 Český Ráj
Stravování: Z vlastních zdrojů, v restauraci Malá Skála.
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. IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 1310001770
Naplánovaná trasa:
Turnov ČD - k benzinové pumpě Robin Oil na Č – zámek Hrubý Rohozec – Dolánky
(Ábelův mlýn, Dlaskův statek, Dům přírody Českého ráje) – skalní město Drábovna (skalní
hrádek) – zřícenina hradu Frýdštejn – zřícenina hradu Vranov (Pantheon) – Malá Skála
ČD (celkem 15 km). Trasu lze prodloužit o 2 km v Malé Skále na zámek a zpět.
Odjezdy vlaků:
Malá Skála:
Příjezd do Pardubic:

14:50 hod.
16: 55 hod.

16:50 hod.
18:55 hod.

Zajímavosti na trase:
Turnov – je město v okrese Semily v Libereckém kreji. Nachází se v Jičínské pahorkatině
při jihozápadním úpatí Ještědsko-kozákovského hřebenu, na okraji CHKO Český ráj. Městem protéká řeka Jizera, žije zde asi 14 500 obyvatel.
Zámek Hrubý Rohozec – dříve zde stál gotický hrad. Na vzhledu zámku jsou stopy renezance, baroka, empíru a romantismu. Některé pokoje získalý svoji podobu v průběhu 19.
století – např. zámecká jídelna s cennou výmalbou stěn a stropu ve stylu romantické gotiky. Pokoje ve druhém patře jsou inspirované rokokem. Ostatní pokoje jsou v původním
stylu 30. let 20. století, kdy zde žil poslední majitel hrabě Mikuláš Vladimír Des Fours
Walderode s rodinou.

Skalní městečko Drábouna – leží na vrcholu nad obcí Záborčí. Zdejší skalní převisy
a jeskyně byly osídleny již v mladší době kamenné, v Babí jeskyni a v Kundráčově peci se
dokonce našly pozůstatky nástrojů na opracování kamene.
Ve středověku stála na skalních blocích hláska střežící starou obchodní cestu v údolí Jizery. Název Drábovna je odvozen od loupežníka, který zde žil a škodil lidem v okolí.
Zřícenina hradu Frýdštejn – hlavní dominantou hradu je zachovalá velká hradní věž, postavena na nejvyšším skalisku. Měří 15 m, její průměr je 9 m a má dvoumetrovou tloušku
zdiva.Hlavní věž odolávala času, někdejší dřevěné hradní stavby zmizely zcela a hradní
zdi jsou zachovány již jen částečně. Do měkkého pískovce bylo vyvrtáno mnoho světniček
a sklepů. Jedna světnička sloužila jako kaple.
Filmovala se zde pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
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. století. Tehdy patřila s ostatními osadami k dominikánskému klášteru v Turnově.
Zřícenina skalního hradu Vranov se nachází na strmém pískovcovém bradlu nad obcí Malá Skála. Hrad byl postaven na začátku 15. století, byl převážně dřevěný, proto se dochovalo pouze velké množství místností a sklepů vytesaných do skály.
Novogotický letohrádek byl postaven v roce1926 na místě původní hradní kaple. Má podobu kaple a nyní slouží jako hradní kavárna a galerie.
Zámek Malá Skála je nepřístupný a je v soukromém vlastnictví.Dříve sloužil jako rekreační 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

