
  
 

PŘES KALICH A PODÉL JIZERY DO TURNOVA 
 

Pěší výlet do Českého ráje s dopravou vlakem v sobotu 12. května 2012 
 
Hlavním cílem našeho pěšího vlakového výletu bude oblast Maloskalska, i když vlastní letovisko 
Malou Skálu mineme. Absolvujeme však vyhlídkový okruh Besedickými skalami s celou řadou 
nádherných vyhlídek (zvláště na Suché skály, Vranovský hřeben se zbytky hradů Frýdštejna a 
Vranova a na údolí Jizery) a skalní modlitebnou Kalich, místem dávných tajných bohoslužebných 
setkávání českých bratří v pobělohorské době náboženského útlaku a protireformace (tuto dobu 
zde připomíná ve skále vyrytý letopočet 1638). Dále navštívíme zbytky hradu Zbirohy a projdeme 
se romantickým údolím Jizery. Na závěr výletu navštívíme historické město Turnov, jedno z center 
a východisek do oblasti Českého ráje, popř. můžeme navštívit Dlaskův statek v Dolánkách.   

Výlet je zařazen do kalendáře akcí 2012 oblasti KČT Pardubický kraj. 
Všichni účastníci (i nečlenové) jsou úrazově pojištěni díky příslušnosti TKSP k ČSTV. 

Doporučená mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 19 Český ráj (6. vydání 2010) nebo modrá 
edice (1:25 000) ROSY CHKO Český ráj (5. vydání 2011) 
Odjezd:  7.05 z Pardubic hl. n. do Železného Brodu (7.09 Rosice, 7.25 HK, 7.42 Jaroměř )  
Sraz:  6.45 v nádražní hale pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi společné 

skupinové jízdenky) 
Trasa: Vystoupíme společně na nádraží v Železném Brodě (předpokládaný příjezd 8.56) a 
vydáme se ve směru příjezdu vlaku směrem do centra dokud se nenapojíme po cca 500 m pod 
železničním viaduktem na zelenou turistickou značku. Po ní se vydáme šikmo vlevo (pozor: stýkají 
se zde 3 zelené!) a zprvu po silnici, z níž vzápětí sejdeme vpravo, vystoupáme v několika 
zákrutech do Vrátu (+3,5 km). Zde se napojíme na silnici, projdeme vsí a na jejím konci odbočíme 
ze silnice doleva a překonáme terénní hřbet, na jehož vrcholu na rozcestí Nad Suchými skalami 
překřížíme modrou značku (+1 km). Poté opět klesneme na silniční křižovatku, kde se zelená spojí 
s červenou turistickou značkou (+0,5 km). Po jejich souběhu a po silnici dojdeme do Besedic, kde 
bychom se měli občerstvit buď ve vsi nebo na jejím konci v chatě U Kalicha (+1 km, celkem 6,5 
km). Poté odbočíme doprava po žluté značce a naučné stezce a přes Sokol, Husníkovu a 
Hořákovu vyhlídku, Chléviště atd. absolvujeme vyhlídkový okruh Besedickými skalami na rozcestí 
Kalich, modlitebna (+3 km). Zde přejdeme na modrou (pozor: v starších mapách je zelená!) a 
pokračujeme doprava na rozcestí U Tůňky (+0,5 km). Zde se opět napojíme na zelenou a 
pokračujeme v přímém směru dokud nevystoupáme na hrad Zbirohy (+1 km, celkem 11 km). Po 
pokochání se zbytky hradu a výhledy do údolí Jizery pokračujeme stále po Z nejprve do 
stejnojmenné osady, kde přejdeme na silničku, po níž jdeme doprava a posléze zahneme doleva 
dolů údolním svahem až na silnici při osadě Rakousy (pozor: nemají nic společného 
s Havlíčkovým epigramem!). Po silnici pokračujeme doleva stále po Z podél přírodní rezervace 
Bučiny u Rakous přes silniční zákrut až k osadě Rohliny, kde odbočíme doprava po zpevněné 
cestě podél Jizery a výletní restaurace Zrcadlová koza (možnost občerstvení) až na rozcestí 
Turnov, náhon (+5 km). Zde je možné odbočit po modré doprava, přejít Jizeru a posléze po 
červené znovu doprava dojít na železniční zastávku Dolánky u Turnova, kde lze výlet ukončit, 
popř. navštívit Dlaskův statek (+0,5 km, celkem 16,5 km). 
Delší varianta výletu počítá s tím, že dojdeme stále po Z na náměstí v Turnově (+1,5 km) a kousek 
za náměstím zahneme po žluté doprava, přejdeme Jizeru a dojdeme k hlavnímu nádraží (+1,5 km, 
celkem 19 km).  
Odjezd domů: Dolánky         odj.      14.27      16.21   

Turnov        příj.  odj.  14.31  14.42  16.25  16.42 
      Jaroměř       příj.    16.14      18.14 

Hradec Králové hl. n.  příj.      16.34      18.34 
      Pardubice hl. n.     příj.    16.56      18.56 
Pěkný den, pěkné počasí a příjemné zážitky z výletu přeje David Šebesta (776 823 797 Vodafon) 
david.sebest@seznam.cz                      22. dubna 2012 



Zajímavosti po trase:  
 
Železný Brod – město v údolí Jizery. Původně vsi Brod (doloženo 1352) a Brodec (doloženo 
1392), asi od 15. století městečkem (doloženo 1501). Asi v polovině 17. století dostalo přívlastek 
„Železný“ podle těžby železné rudy. Až do 19. století byly v provozu železné hamry a hutě, po 
třicetileté válce město ovlivnil vývoj sklářství, vrcholící ve 20. století. V roce 1920 založena sklářská 
škola. Kostel sv. Jakuba Většího, původně dřevěný, dnešní zděná barokní stavba pochází z let 
1643 - 1762. Vedle kostela stojí smírčí kříž. Na hřbitově se nachází kostnice z roku 1765 a 
dřevěná osmiboká stupňovitá zvonice z roku 1761 (obnovena po požáru v r. 2007). Areál je 
z centra přístupný schodištěm. Barokní fara pochází z roku 1723. Kostel sv. Jana Nepomuckého 
„Na Poušti“ z roku 1769 stojí jižně nad městem. Až do počátku 20. století mělo město téměř 
výhradně dřevěnou zástavbu, na náměstí patrovou. Z ní zůstalo zachováno několik domů. 
Pozoruhodná dřevěná radnice s věží se nedochovala. Modely dřevěných staveb nalezneme 
v Národopisném muzeu Horního Pojizeří. Za návštěvu dále stojí památková rezervace lidové 
architektury v Trávníkách s poznávacím okruhem a roubené stavení Běliště s národopisnou 
expozicí. Rodiště malíře Vlastimila Rady (1895 - 1962) a hudebního skladatele Vlastislava 
Antonína Viplera (1903-72). V okolí města se nacházejí velké břidlicové lomy. 
Vrát – obec připomínaná v roce 1322. Dochovala se zde přízemní roubená lidová architektura. 
Suché skály – též Kantorovy varhany nebo Maloskalské dolomity. Národní přírodní památka (23 
ha, vyhlášena v letech 1956 a 1965). Ostře rozeklané skály nad levým údolním svahem Jizery 
vznikly vztyčením křídových písčitých usazených hornin podél lužického zlomu. Horolezecké 
využívání je omezeno. Území je poškozeno velkou návštěvností. Nejkrásnější pohled na Suché 
skály je z vyhlídky pod Sokolem.  
Besedické skály – skalní území u Besedic na svazích Sokola (563 m). Kalich – sluj se skalním 
oltářem, na němž je letopočet 1638 a kalich. Chléviště – skalní bludiště a vyhlídky nad údolím 
Jizery. Bývalo zde útočiště pronásledovaných v nebezpečných dobách. Sokol – vrchol se skalami 
a vyhlídkou na Suché skály. Benešův okruh se schody a vyhlídkami (Husníkova, Hořákova, Kde 
domov můj aj.).  
Zbirohy – zřícenina hradu na skalnatém ostrohu (452 m) nad levým údolním svahem Jizery. 
Připomíná se v roce 1388. Hrad byl založen v 80. letech 14. století na třech skalách. V roce 1388 
byl dobyt vojskem Václava IV. na Markvartovi z Vartenberka, který králi odepřel poslušnost a 
později zemřel v jeho vězení. Za husitského hnutí součást pásu hradů Frýdštejn – Vranov – 
Zbirohy. V roce 1442 byl pobořen. 
Bučiny u Rakous – přírodní rezervace (15,29 ha, vyhlášena roku 1995), na strmém levém 
údolním svahu Jizery jsou zachovány polopřirozené květnaté vápnité bučiny a suťové lesy. 
Dolánky u Turnova – ves v údolí Jizery připomínaná v roce 1543. Dlaskův statek z roku 1716 je 
nejvýznamnější patrovou roubenou stavbou pojizerského typu. Dnes se v něm nachází expozice 
turnovského muzea Českého ráje. Ke statku byl přenesen z Malého Rohozce i tzv. Rakoušův 
sroubek z roku 1807. 
Turnov – město v širokém údolí při soutoku Stebenky a Libuňky s Jizerou, východisko do Českého 
ráje, městská památková zóna. Město založeno kolem roku 1250 sloučením vsí Turnova a 
Hruštice. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1272. Po zničení roku 1478 bylo kolem roku 
1509 nově vybudováno i s opevněním se čtyřmi branami. V 19. století nastal velký rozmach města 
díky rozvoji šperkařství a kamenářství. Pochází odtud nejstarší zmínka o perníkářství u nás (ze 13. 
století). Za pozornost stojí původně pozdně gotická radnice z roku 1526, přestavěná pozdně 
renesančně v roce 1620 a novorenesančně v roce 1894. Dále gotický kostel sv. Mikuláše 
z poloviny 14. století, přestavěný barokně v roce 1722., a bývalý klášterní kostel Františka z Assisi, 
barokní stavba z let 1651-55, empírově upravená v roce 1822, věž je pseudorománská z roku 
1842. Bývalý barokní klášter františkánů vystavěl L. Raimondi v roce 1707 (v budově kláštera je 
nyní pošta). Novogotický kostel Panny Marie z let 1838-53 na místě středověkého dominikánského 
kostela patří k prvním památkám této architektury v Čechách. V Turnově lze dále navštívit 
Muzeum Českého ráje s největším obrazem Mikuláše Alše Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, o 
rozměrech 8,5 m x 10 m, a dále s bohatou expozicí geologie a mineralogie. Ve městě se nachází 
Střední umělecká průmyslová škola – tzv. šperkárna založená v roce 1884 jako první 
středoevropská škola pro odborníky na zpracování drahých kamenů. V Galerii Granát je umístěna 
expozice o výrobě granátového šperku. Rodiště významných obrozenců Fortunáta Durycha (1738-
1802), Antonína Marka (1783-1877) a profesora UK, filosofa a zakladatele Charty 77 Jana Patočky 
(1907-1977). Ve městě sídlí Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 


