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Besedice מאלה סקאלה"", מבוך הסלעים שמעל   

  
  

נהר ה"ייזרה" ליד הכפר בסדיצה. האתר שוכנת על הגדה השמאלית של שמורת הסלעים של בסדיצה 
  מחולק לשני חלקים:

 
  Kalichמבוך הסלע  -
 Chlévištěה"רפת" ו -

  
  

סלע נמוכים עמודי  מובילים את המטיילים בין הנקודות החשובות ביותר.והליכה מסומנים היטב המסלולי 
 מבוך של נקיקים, מעברים ומערות. ובולדרים רבים מייצרים 

 
 
  

נחצב  רםומקום מסתבולכן  ,"גביע", שסמלם היה ה"אחים הצ'כיים"הקמה תנועת בימי הרדיפות הדתיות 
המתחם . 1634גביע עם השנה ועליו מגולף  גביע"" – )Kalichנושא את השם "קאליח" (ה מזבח בסלע

  . םצב, דוב והיפופוטכגון  תסלע שונו תצורותזהות ניתן ל. קתולים נרדפים-היה מקלט של לא
י קבסדואוואצלאב סשל  ומקלט) היה מקום Chléviště(" חלווישטייה"ק אחר של המבוך, הנקרא חל

)Vaclav Sadovsky of Sloupno (בה שתחם את המערה ניתן למצוא במו שנרדף עקב דעותיו הדתיות
  .) Matej Krocinovsky's( קרוצ'ינובסקימאתיי ערת את מו, באחהת

תצפית נוספת נקודת עמק "מאלה סקאלה". מספר נקודות תצפית עם נופים מדהימים של באתר ישנן 
ת ימי הביניים  טירחורבות בלבקר אפשר גם ). מ' 562( "סוקול"בשם בסמוך על גבעת סלעית נמצאת 

  מול.מעל הרכס הנמצאת  )Zbirohy( "זבירוהי" 
  

  שתי דרכים לעשות את הסיור: נןיש
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  :קצרהמסלול ה
  ."מ ונמשך כשעהק 3.1אורכו 

  ובה:יל גפ, ראה פרובסה"כ הוא די שטוח והעליות וירידות הן בעיקר בינות לסלעים ולנקודת התצפית

  
, )STARTנקודה ( בבסדיצה חניוןים מהתחילנקודות תצפית. ממספר ומכיל לעים עובר בינות לס להמסלו

ביציאה  שמאלה( אדוםאדום, וכאשר הוא מתחבר למסלול הצהוב ממשיכים עם ההולכים לאורך הסימון ה
עיר  לא צהובמסלול ה, ממשיכים על ה) 3נקודה צהוב (בפניה שמאלה) (כאשר הוא מתחבר למהכפר) 

אף אולי , מערה ונקודות תצפית, (מומלץ לעבור בכולן) 4 תעברו דרך בדרך . Chlévištěשל  יםהסלע
 לע) 5נקודה (ממשיכים בדרך נוחה בפתאומיות ואנו מטפסים בין הסלעים. הסלעים מסתיימים תיראו 

שם נפנה שמאלה למסלול הכחול  .)6נקודה ( של סלעים מתחת לקאליךנוסף מבוך קטן השביל הצהוב ל
  ) )8( ואיתו נחזור לכיוון נקודת ההתחלה. (לקראת הסוף נחזור על המסלול האדום
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  :המסלול הארוך
  Route 3,4 km – 1:14 h - זהה למסלול הקצר אבל מכיל גם את הטיפוס לתצפית "סוקול"

ורבע, ההחלה הינה טיפוס לנקודת התצפית סוקול, לא קשה מידי ושווה  "מ ונמשך כשעהק 3.4אורכו 
  ובה:יל גפראה פרואת המאמץ, 

  
אדום, וכאשר הוא מתחבר בבסדיצה, הולכים לאורך הסימון ה )STARTנקודה ( חניוןים מהתחילמ

שם מטפסים בשביל העובר ביער עד ביציאה מהכפר)  ימינהלמסלול הצהוב ממשיכים עם הצהוב (
ירידה ב. )2נקודה לתצפית נוף מרהיבה (פנייה את הלפסגת "סוקול". ממש לפני הקצה, אל תחמיצו 

 צהוב), עדיין ממשיכים על ה3נקודה הצהוב, כאשר הוא מתחבר לאדום (ן וסימהעם ממשיכים מסוקול, 
  .Chlévištěשל  יםלעיר הסלע
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 Zříceninaלחורבות טירת ימי הביניים "זבירוהי"בסביבה, אפשר לעשות מסלול הליכה ואם אתם כבר 
hradu Zbirohy  

מסלול הכחול, המשיכו עם המסלול הכחול. מתחבר לוכשהוא  מהחניון בבסדיצה, צאו עם המסלול האדום
עם המסלול הכחול עד שנגיע ם יממשיכ חלווישטייה",המסלול עובר במבוך הסלעים של "קאליך" ו"

בכביש יך שמ, נקיף אותו ונמשיך עד שנגיע לחורבות הטירה. משם אפשר לה)U tůňkyלמיקווה המים (
  ומשם להמשיך עם השביל הצהוב לחניה., Michovkaשמאלה לכיוון הכפר 

  והוא נמשך כשעתיים ורבע. ק"מ 6.5המסלול אורך 
 Zbirohy -קר בחורבות גם בהגעה עם הרכב לניתן לב

  

  


