
KČT odbor Český Brod – třídenní turistická akce  

„Železné hory 2022” – program výletu 

Tato turistická akce se uskutečňuje za finanční podpory města Český Brod 

Termín konání výletu – 21. až 23. červen 2022 (úterý, středa, čtvrtek) 

Doprava: malý autobus – pan Šmejkal  

Cílem výletu je navštívit zajímavá místa v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. 
Přesunovat se budeme autobusem, každý den plánujeme pěší vycházku v délce do 6 km. 
Ubytování bude v Hlinsku v penzionu Horalka ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s 
vlastním příslušenstvím (https://penzion-horalka.penzion.cz/ ). Zajištěny zde budou 2 noclehy 
a dvakrát polopenze v sousedním hotelu Styl (https://www.hotelstyl.eu/ )  - večeře první a 
druhý den, snídaně druhý a třetí den. Na závěr akce plánujeme společnou večeři v restauraci 
penzionu v obci Žlebská Lhotka (https://www.zlebskalhotka.cz/ ). 

Návrh programu: 

1.den 21.6.2022: Odjezd v 7 hodin z Kollárovy ulice naproti sokolovně, se zastávkou u 
nádraží v Českém Brodě. Prvním cílem bude zámek Žleby, kde je zamluvena společná 
prohlídka. Poté si projdeme místní park a část obory se stádem bílých jelenů. Autobusem 
přejedeme do Třemošnice a vystoupáme na hrad Lichnice s rozhlednou, dále se podíváme 
na místní památný strom Žižkův dub. Následovat bude vycházka z Třemošnice Hedvičiným 
údolím asi 4 km do obce Kraskov, kde nás bude čekat autobus. Pak už pojedeme do Hlinska 
s krátkou zastávkou u vyhlídky na přehradní nádrž Seč. Pokud by nám zbyl čas nebo bylo na 
pěší turistiku špatné počasí, můžeme cestou navštívit muzeum v přírodě Veselý kopec u 
Hlinska. 

2.den 22.6.2022 Po snídani se přemístíme autobusem do města Hlinsko, kde si 
prohlédneme město a památkovou rezervaci Betlém. Odpoledne jsou dvě možnosti. První 
možnost je přejezd autobusem do obce Bílek a pěší vycházka údolím Doubravy v délce asi 6 
km. Tato varianta má jeden háček: v současné době je z obou stran uzavřen příjezd do obce 
Bílek z důvodu oprav silnice. Pokud by tato varianta nebyla možná, máme v záloze druhou 
variantu: přejezd z Hlinska do města Luže, pěší vycházka k poutnímu chrámu na Chlumku, 
přes park u Hamzovy léčebny na hrad Košumberk a zpět, v celkové délce 3-4 km. Zbude-li 
čas, podíváme se na zpáteční cestě do Hlinska ještě na hrad Rychmburk v údolí Krounky.  

3.den 23.6.2022: Ráno odjedeme z Hlinska do Nasavrk, kde je více alternativních možností: 
zámek s expozicí ze života Keltů, alej jedlých kaštanů Kaštanka, vycházka k rozhledně Boika 
(2 km), archeopark Země Keltů. Odpoledne se přesuneme do Slatiňan, ke je opět několik 
možností: zámek, hipologické muzeum starokladrubského koně, anglický park, hřebčín, 
procházka ke Kočičímu hrádku a dál k rozhledně Bára (tam a zpět asi 6 km s možností 
zkrácení). Navečer přejedeme do obce Žlebská Lhotka, kde výlet zakončíme společnou 
večeří v restauraci místního penzionu. Návrat do Českého Brodu mezi 20. a 21. hodinou. 

Program může být operativně změněn v závislosti na počasí a časových dispozicích. 

Kontakty na organizátora akce: 

RNDr. Bohumil Sadecký, tel. 605 740 586, e-mail: bohumil.sadecky@seznam.cz    

https://penzion-horalka.penzion.cz/
https://www.hotelstyl.eu/
https://www.zlebskalhotka.cz/

