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Železnobrodsko 
sobota 21. září 2019 

 
 
 
 

Odjezd – skupina 1:  

 

Odkud Přestup Kam Jízdné 

Pardubice (odjezd 
v 7:03 – R1274 
Ještěd) 

Železný Brod 
(příjezd v 8:56, 
odjezd v 9:01 – Bus 
26266) 

Plavy (příjezd 
v 9:15) 

167 Kč 

 

Odjezd – skupina 2:  

 

Odkud Přestup Kam Jízdné 

Pardubice (odjezd 
v 7:03 – R1274 
Ještěd) 

Železný Brod 
(příjezd v 8:56, 
odjezd v 9:01 – Bus 
26266) 

Návarov 
(příjezd 
v 9:11) 

161 Kč 

 

 

Sraz: V hale hlavního nádraží v dostatečném předstihu před odjezdem 

 

Trasa 1 – (délka 19 km, převýšení 592 m): Vystoupíme na železniční 
stanici Plavy (příjezd v 9:18). Vydáme se směrem doprava po žžlluuttéé. Po 
nějakých 660-ti m přejdeme řeku Kamenici na levý břeh a dorazime na 
rozcestí s modrou Haratice. Zde odbočíme doprava na modrou a 
pokračujeme podél levého břehu řeky Kamenice (ve směru toku). Po dalších 
3,2 km dorazíme na rozcestí se zelenou Návarov – zřícenina. K zřícenině 
hradu Návarov vede krátká neznačená odbočka. Hrad je ale bohužel v 
rekonstrukci, a tak si jej lze prohlédnout pouze zvenčí. Po prohlídce hradu 
budeme pokračovat dále po modré po levém břehu řeky Kamenice. Po 
dalších 690-ti m se ocitneme na rozcectí s červenou a zelenou Návarov – 
most. Zde přejdeme na červenou, která vede po levém břehu řeky 
Kamenice. Dále viz. trasa 2 (od rozcestí Návarov – most).  
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Trasa 2 – (délka 15 km, převýšení 530 m): Vystoupíme na železniční 
stanici Návarov (příjezd v 9:12). Odbočíme doprava na neznačenou cestu, 
která nás po nějakých 190-ti m dovede na rozcestí Návarov – nad tratí. Zde 
opět odbočíme doprava a následujeme zelenou, která vede po silnici 
souběžně s modrou. Ta nás po nějakých 260-ti m dovede na levý břeh řeky 
Kamenice na rozcestí s červenou Návarov – most. Zde přejdeme na 
červenou, která vede podél levého břehu řeky Kamenice. Po dalších 3,8 km 
dorazíme k rozcestí Na Mansku, kde se k červené napojuje modrá. My 
pokračujeme dále po červené, která nyní vede souběžně s modrou. Po 
dalších 480-ti m se ocitneme na rozcestí Pod Bozkovskými jeskyněmi. 

Zde se červená s modrou rozchází. My se budeme stále držet červené. 
Odbočíme tedy doprava a budeme pokračovat dále podél levého břehu řeky 
Kamenice. Po dalších 680-ti m dorazíme na rozcestí se zelenou Pod 
Bozkovem. Zde přejdeme červenou a pokračujeme podél levého břehu řeky 
Kamenice (ve směru toku). Po dalších 1,7 km dorazíme na rozcestí se 
zelenou Ústí Vošmendy. My se stále držíme červené, která odbočuje 
směrem doprava a vede souběžně se silnicí č.288. Po dalších 880-ti m 
dorazíme na rozcestí s modrou Spálov – most (cca 200 m od tohoto 
rozcestí se nachází Restaurace pod Spálovem). Zde přejdeme na modrou. 
Přitom odbočíme ze silnice směrem doleva. Po dalším 1 km dorazíme do 
Spálova. Pokračujeme dále po modré, na které se nachází odbočka k 
vyhlídce Myší skála (kterou navštívíme). Po dalších 2,4 km dorazíme na 
rozcestí se žžlluuttoouu Morava. Zde odbočíme doprava na žžlluuttoouu. Na žžlluuttéé se 
nachází hned sedm vyhlídek, které navštívíme. Konkrétně se jedná o 
vyhlídky U Bakala, Moravská Jiřička, U Peršinky, Jiřička, Kopáňka a 
Peretka. Po dalších 2,3 km dorazíme na rozcestí s červenou Bítuchov. Zde 
odbočíme doleva na červenou, která vede po pravém břehu řeky Jizery 
(proti směru toku). Po dalších 370-ti m přejdeme Jizeru na druhý břeh a 
dorazíme na rozcestí s modrou Semily – lávka. Zde přejdeme na modrou a 
pokračujeme ulicí Bavlnářská. Po dalších 670-ti m se ocitneme na rozcestí 
se žžlluuttoouu Semily – most. My se stále držíme modré. Po ní po dalších 610-ti 
m dorazíme na rozcestí Semily - žst. Zde výlet končí. 

 

Občerstvení: Spálov – Restaurace pod Spálovem (cca 200 m od rozcestí 

Spálov - most po červené mimo trasu ve směru toku řeky Kamenice) a 
Semily 

Mapa: Edice zelených map KČT č.19 Český ráj a 20-21 Jizerské hory, 
Frýdlantsko 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz, 
mobil 739 569 070. 
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Odjezdy zpět (pro všechny skupiny):  

 

 

Odkud Kam Jízdné 

Semily (odjezd v 
15:07 – R1271 
Ještěd) 

Pardubice (příjezd 
v 16:55) 

119 kč 

Semily (odjezd v 
17:07 – R1273 
Ještěd) 

Pardubice (příjezd 
v 18:55) 

119 kč 

Semily (odjezd v 
19:07 – R1275 
Ještěd) 

Pardubice (příjezd 
v 20:54) 

119 kč 

 

 

Tak se koukejte přihlásit, protože pouze a jen s kvalifikovanými vedoucími 
KČT Slovan Pardubice poznáte ty pravé krásy světa.  

 

Výlet připravil a vede Martin Horák (mobil 776 115 408) 
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Vlastivědně – poznávací text 
 
 

 [1]  řeka Kamenice – Kamenice sbírá své prameny v Jizerských horách, na 

severozápadním svahu Černé hory a jižním svahu Holubníku, ve výšce 975 
m.n.m. Vytéká z josefodolské přehrady, a coby největší pravostranný přítok 
řeky Jizery do ní přivádí vody z Jizerských hor. Celková délka jejího toku 
měří 36 km. 

 

[2]  hrad Návarov – Hrad Návarov, postavený na začátku 14. století, stával 
vysoko nad soutokem potoka Zlatníka s říčkou Kamenicí a býval středem 
rozsáhlého panství, které sahalo hluboko do nitra Jizerských hor. Přístup k 
němu byl možný jen z jižní strany šíjí, vedoucí na vlastní skalní ostroh , 
kterou chránily tři hluboké příkopy vytesané do skály. Za prvním příkopem a 
hradbou s dvěma baštami se vcházelo do předhradí, z jehož budov se 
nedochovaly žádné zbytky. Za předhradím byl přístup do hradního areálu 
chráněn příkopem, valem a opět příkopem - vlastní hrad stál na mohutném 
skalním ostrohu, spadajícím takřka svisle dolů ke Kamenici. Téměř 
nedobytná pevnost si ponechala svůj význam až do poloviny 17. století, kdy 
jej schválně pobořila císařská armáda. Hrad vlastnila řada majitelů ze 
známých šlechtických rodů - nejprve to byli Markvartové, Valdštejnové, v 15. 
století je hrad v držení krále 
Jiřího z Poděbrad. V roce 1452 
tak získává od krále celé 
návarovské panství Mikuláš 

Zajíc z Házemburka. V roce 
1622 po konfiskaci smiřických 
statků se stává majitelem 
Albrecht z Valdštejna, který 
postupuje tento majetek roku 
1627 Gertrudě de Lamotte. 
Konec hradu znamenalo období 
30leté války, kdy hrad roku 1643 
obsadili Švédové. Ti si z něj 
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udělali výhodnou základnu, z níž se vydávali plenit široké okolí. Až po 
několika měsících se podařilo císařskému vojsku hrad získat zpět. Aby se 
znovu nestal opěrným bodem nepřátel, byl na rozkaz císaře Ferdinanda III. 
roku 1644 pobořen. Do dnešních dnů se tak dochovaly jen mohutné ruiny 
bývalého věžovitého paláce, část štítové zdi s neporušenou krajní baštou, 
zbytky zdí a stopy po sklepeních. 

[3]  Medenec – výrazný kopec s nadmořskou výškou 544 m nad soutokem 

řeky Jizery a Kamenice. Pod vrcholem se nachází vyhlídka Myší skála. 

[4]  Myší skála – Čedičový útvar nacházející se na svahu kopce Medenec. 
Skalní věž je vysoká 25 metrů. Je na ní vyhlídka, ze které je pěkný pohled 
na Železnobrodsko. Pro snadnější přístup jsou do skály vytesány schody a 
stoupání je zajištěno řetězy. 

 

[5]  vyhlídka U Bakala – vyhlídka nacházející se na Kamenického stezce, 

která byla veřejnosti otevřena v roce 1941. Pojmenovaná je po místním 
občanu jménem Bakala. Z místa je pěkný výhled do údolí řeky Jizery. 

[6]  vyhlídka Moravská Jiřička – vyhlídka nacházející se na Kamenického 
stezce, která byla veřejnosti otevřena v roce 1941. Nazývá se Moravská 
Jiřička, protože leží nedaleko osady Morava. Výhled je pouze omezený, kvůli 
vzrostlému porostu. 

[7]  vyhlídka U Peršinky – vyhlídka nacházející se na Kamenického stezce, 

která byla veřejnosti otevřena v roce 1941. Jedná se o čtvrtou vyhlídku ze 
směru od Semil. Je z ní pěkný výhled do údolí řeky Jizery. 

[8]  vyhlídka Jiřička – vyhlídka nacházející se na Kamenického stezce, 
která byla veřejnosti otevřena v roce 1941. Ze skalní vyhlídky opatřené 
zábradlím je pěkný výhled nejen do údolí, ale také na Krkavčí skály a Sokolí 
skály. 
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[9]  vyhlídka Kopáňka – vyhlídka nacházející se na Kamenického stezce, 
která byla veřejnosti otevřena v roce 1941. Z vyhlídky, která je pojmenována 
po zdejší louce, je pěkný pohled nejen do údolí řeky Jizery, ale i na město 
Semily. Odpočinot si zde můžete na dřevěné lavičce. 

[10]  vyhlídka Peretka – vyhlídka nacházející se na Kamenického stezce, 
která byla veřejnosti otevřena v roce 1941. Pojmenovaná je po italovi Peretti, 
který zde pomáhal na stavbě železničního tunelu v letech 1856 a 1857. Po 
jeho smti se začalo jeho vdově říkat Peretka. Z vyhlídky je pěkný pohled na 
řeku Jizeru s jezem. 
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Start skupiny 1 

Start skupiny 2 
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CÍL 


