
Bohoslužba v přírodě 
Skalní oblast Žehrov 

 
sobota,  3.9.2011, 10:00  

 
Doprava:  individuální 
 
Cílové místo: skalky jižně od obce Skokovy, mimo značenou turistickou cestu  
 
Účel / program: - bohoslužba pod širým nebem aneb outdoorové zahájení školního roku 

- ev. lanové a lezecké hrátky podle aktuální vlhkosti pískovce a zájmu 
 
Podmíněnost: příznivé počasí (náhradní „ mokrá varianta“ není připravena a akce odpadá) 
 
Doporučená trasa z MB a orientační časový plán: 

- vozidlem:  
 Var. A.: → po rychlostní R10 /dálniční známka/ – směr Turnov → sjezd z R10 
u Březiny (po sjezdu z R10 stále vpravo) → po staré silnici na Příšovice a za 
rybníkem Žabakor vpravo do Doubravy → v Doubravě vpravo na Žďár a do 
Žehrova → v Žehrově vlevo na Skokovy a na kraji obce hledat parkování  (ev. 
parking v Žehrově) →→ 
 
Var. B.: → MB →  Plazy, vlevo, přes Dolní Stakory, Násedlnice, Kněžmost, 
Branžež, Srbsko a vlevo do Žehrova → v Žehrově vpravo na Skokovy a na 
kraji obce hledat parkování  (ev. parking v Žehrově) →→ 
 
Var. C.: → přes Bakov → Buda → Kněžmost a obdobně jako var. B →→ 

 
Var. D.: → přes Mnichovo Hradiště → Březinu → a obdobně jako var. A →→ 
 
... a nebo řada dalších cest, protože všechny vedou do Skokov, jen parkování 
může být komplikovanější. 
→→→  
- dále pěšky: na okraji  Skokov je dobrým orientačním výchozím bodem 

penzión Espero (parkovat v areálu není vhodné) → od penziónu, cestou 
mezi penziónem a nově vystavěným objektem (z hlazeného kamene) po 
pravé ruce, jižně (k blízkému zalesněnému kopečku) cca 500 m až 
k nevýrazné odbočce z této cesty → vlevo, pěšinou mezi ploty chatové 
oblasti až do místa, kde končí plot po levé ruce → zahnout vlevo podél 
plotu a dojít k místu křížení s další lesní cestou, pod výraznějším stoupáním 
→ ukončení první přesunové trasy (cca 9:30) 
 

- výchozí stanoviště (9:30):   křížení lesních cest pod skalní oblastí Žehrov, 
na okraji chatové oblasti Skokovy, dále (buď společně, v 9:30 nebo 
individuálně) směr východ, vzhůru lesní pěšinou, do zalesněného svahu 
/vlevo nízký podrost, vpravo vzrostlý jehličnatý les, na levém úbočí jsou 
vidět menší skalní útvary/, stále cestičkou vzhůru a před prvním větším 
skalním masivem po pravé ruce zahnout z cestičky vpravo vzhůru a držet 
stále jjz. směr až k cílovému místu (cca 300 m) – menší plácek ve skalním 
sevření  



 
-  Var. a): z výchozího stanoviště křížení lesních cest, přímo vzhůru lesem, 

mírně vpravo od svahové pěšiny, 
 

Var. b):  od silnice mezi Žďárem a Srbskem, z plácku u vjezdu do obory a 
hájovny Bellevue, přes silnici, lesem, východním směrem přímo (cca 850 
m, smíšený terén) 
 
Var. c): případný individuální vzdušný výsadek do cílové oblasti 
z bezpečnostních důvodů tichým voláním ohlaste  

 
- návratová pěší trasa: a) stejná jako příchozí, 

b) ev. některá z uvedených příchozích variant 
- vozidlem: jako příjezd 
 

Pozn.:    
o cílová oblast není dostupná pro terénní kočárky a kola – nutno 

místy nést 
o v oblasti není dostupný zdroj pitné vody ani lepší možnost skrytí 

před deštěm 
o při přesunu a pohybu v cílové oblasti mějme na mysli velkou 

zranitelnost  pískovcových skal a jejich okolí ! 
o ev. lokální navedení do cíle na kanále 5 - PMR (pásmo 433 MHz) 

 
Doporučené vybavení: 

- dobrá obuv, pláštěnka, pití, ev. něco na houby  
- cyklopřilba (v případě, že chci zkusit slanění a bude suchý pískovec), 

 
Tipy na ev. další společný nebo individuální program:  
např.:  a) vyhledat nedaleký starý čedičový lom „Na větráku“, 

b) lezecké aktivity podle stavu vlhkosti pískovce 
c)  procházka po okolí na Vysoké kolo, Vyskeř, údolím Žehrovky a pod. 

 
Foto cílového místa: 

 

 
 

Těšíme se na setkání,  ☺ 


