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Sobota 9. března 2019 

Sraz: v 8:25 hod. na hlavním vlakovém nádraží Pardubice – u tabule příjezdů 

Odjezd vlakem Os 5025 směr Česká Třebová v 8:43 hod., možno přistoupit 
v Pardubičkách 8:46 hod.  

příjezd 9:36 hod. do Brandýsa nad Orlicí, kde všichni vystoupíme. Zpět pojedeme vlakem 
z Chocně R 12:36, Os 12:39, R 13:36, R 14:36, Os 14:39, R 15:36.  

Jízdenku koupit cestu jenom tam a pak zase cestu zpátky z Chocně. Vyplatí se koupit 
skupinovou jízdenku. V Pardubičkách se jízdenky prodávají ve vlaku. 

 

Trasa výletu:    

Brandýs nad Orlicí – po ZTZ a značené naučné stezce poblíž pomníku J.A.Komenského 
– Čertovou roklí přes Čertovu lávku – až do obce Oucmanice – odtud dále po polní cestě 
po ZTZ směrem k rokli Ostroveckého potoka – roklí Ostroveckého potoka – hradiště 
Hradníky, osada hradníky – odtud po ZTZ a ČTZ, dále už jen po ČTZ – za železničním 
přejezdem doprava, kde i sejdeme z ČTZ – vydáme se do kopce kolem bytovek – dále po 
sjezdovce nad Pelinské skály, kde je krásná neznačená vyhlídka – dále pokračujeme 
přes louku k lesu a Přírodní rezervací Peliny cestou kolem skal – Doskočilova vyhlídka – 
hradiště Vranov – stále cestou po skalách až ke hřbitovu – kolem hřbitova sejdeme dolů 
do Chocně, kde bude možnost dobrého oběda                                        délka trasy 10km 
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Čertova rokle se nachází na bočním přítoku Tiché Orlice v blízkosti pomníku J. A. 
Komenského. Proud toku se zde zařezává do opukového masivu a vytváří 
tak hlubokou skalnatou rokli, o délce víc než půl kilometru. V zákrutu ve střední části 
vytváří levá stráň skalní stěnu až 10 m vysokou. 
  
Skalnaté dno údolí tvoří několik větších a řadu menších stupňů, kde se po deštích či 
při jarním tání vytvářejí romantické vodopády a peřeje. Na stráních rokle se dochovaly 
původní bukové porosty. Nejzajímavější pohled na rokli je z Čertovy lávky. 
  
Podle pověsti stával na kopci nad strží kdysi klášter. Mniši museli k jeho stavbě 
přinášet těžké kameny přes rokli, což bylo velmi namáhavé. Navíc se v těch místech 
objevoval čert, který se jejich prací dobře bavil a unaveným mnichům se posmíval. 
Jeho škodolibost se mu ale nevyplatila. Jednou ho totiž rozezlení mniši chytili a 
donutili, aby těžké kameny nosil za ně. Aby si usnadnil práci, postavil vynalézavý 
čert přes rokli lávku, které se od těch dob říká Čertova. 

 

Hrádníky nebo též Hradníky je jméno zaniklé tvrze nebo hradu, která se nacházela 
1,9 km JV od náměstí v Chocni na opukovém ostrohu nad Tichou Orlicí v areálu 
starověkého útočištného hradiště. Dodnes se dochovaly pouze terénní nerovnosti      
a velmi skrovné základy zdiva.  

Název Hrádníky je relativně novodobý a vznikl podle osady Hrádníky (nazývané      
též Hradníky, Peliny či Pelíny) nacházející se pod někdejším hradem. Místo bývalého 
hradu je součástí rozsáhlého starověkého (zhruba 1000 let př.kr.) sídliště o rozloze  
asi 8,5 hektaru. V jeho severozápadním cípu byl mnohem později ve středověku, snad 

ve 14.–15. století, postaven hrad. O historii hradu toho moc známo není. Celá doba 
trvání hradiště je odhadována na 50–60 let a šlo spíše o shromaždiště. Původní 

název hradu není znám. Jeho zbytky jsou chráněny jako kulturní památka České 
republiky.  

 

Vranov, zbytky středověkého hrádku, rozbořeného vojskem markraběte Karla 

(pozdějšího krále Karla IV.) při tažení k Potštejnu roku 1338. Jediným pozůstatkem    

je mělký srpovitý příkop, oddělující skálu od okolní planiny. Na hradišti stávalo 

pravděpodobně jen jediné věžovité stavení. Hrad byl vystavěn někdy na přelomu 13. a 

14. století. V průběhu let hrad vystřídalo několik majitelů. V 18. století byl hrad zbořen. 

 

 

Výlet navrhl: Karel Vytřas 

Trasy připravil a výlet vede: Jiři Ehrenberger ml. - In memoriam Karla Vytřase 

Přihlášení není nutné, případné info na email: J.Ega@centrum.cz nebo tel.: 732952829 
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